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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ 

Ως και οϊ αρχαίοι "Ελληνες, οΰτω καί οί Βυζαντινοί έσποΰδαζον περί 
τήν -Θήραν- απόδειξις ού μόνον αί σχετικαί πληροφορίαι των μεσαιωνικών 
συγγραφέων, άλλα καί αί επανειλημμένοι καί επίμονοι συστάσεις των τε 
πάτερων της εκκλησίας και άλλων άνδρών περί αποχής των νέων, ου μόνον 
από των θεάτρων καί των αγώνων των ίππων, άλλα καί από τής μελέ¬ 
της των κυνηγεσιών. 

Εκυνήγουν δέ κατά τήν Βυζαντινήν εποχήν ου μόνον οί άνδρες του 
λαοΰ, κέρδους ενεκα, αλλά, χαριν διασκεδάσεως, ευγενεΐς καί πλούσιοι καί 
βασιλείς, κατα συνήθειαν πιθανώτατα έκ τής Ρωμαϊκής κοινωνίας κληρο- 

νομηθεΐσαν καί μέχρι τής καταλυσεως τής ήμετέρας αυτοκρατορίας διατη- 
ρηθεΐσαν. 

Καί εν φ ή αγάπη των Βυζαντινών προς τό κυνήγιον ήτο τόσον μεγάλη, 
δεν δυνάμεθα έν τοΰτοις νά εΐπωμεν δτι αί περί αυτού πληροφορίαι είναι 
επαρκείς- έχομεν μέν παλαιοτέρας τινάς εκφράσεις θήρας, ώς είναι ή του 
σοφ ιστού Διβανίου «θήρας έκφρασις» \ συστηματικοί όμως πληροφορίαι, 
διά τήν παλαιοτέραν τουλάχιστον Βυζαντινήν περίοδον, σπανίζουσιν/Αφ’ ετέ¬ 
ρου καί τά σχετικά μνημεία είναι πενιχρά1 2. 

Εις ταυτα ας προστεθή ότι δεν σίρζονται ιστορημένα εΰγενών ή βασι¬ 
λέων ανάκτορα, επί των τοίχων των οποίων γνιυρίζομεν δτι, μετά τήν εϊκο- 

νομαχικήν μαλιστα περίοδον, διά -ψηφιδωτών παριστάνοντο σκηναί θήρας, 

μειονέκτημα, οπερ εν μερει δυνανται ν3 άναπληρώσωσι περιγραφαί, οΐα ή 
παρά Νικήτα Χωνιάτη, οστις λέγει περί Ανδρονίκου του Κομνηνοΰ δτι, ίνα 
κόσμηση τους τοίχους τών πολυτελών οικημάτων, τά όποια άνήγειρε παρά 
τούς αγίους Τεσσαράκοντα «εις τά προ τής βασιλείας ε'βλεψεν έργα· καί ήν 
ίππηλάσια καί κυνηγέσια ζωγραφοΰμενα, κλωγμός πτηνών, θωϋσμός κυνών, 

1 Τόμ. 4 σ. 1064 καί 1065 (Ικδ. Κ-είδΙίε). Βλέπε καί τού Χορικίου, ή μάλλον τοΰ 

Βασιλάκη, “Εκφρασιν είκόνος έν τή πόλει των Γαζαίων κείμενης (Μ &ί, δρΐοΐΐε^ίιηΐΐ 
Κ,οηι&παπι 5.430). 

2 Σκηναί κυνηγίου παριστάνονται επί μετάλλινων κανιών τής· εκκλησίας, θήρας δέ 

λαγωών υπό ίεράκων επί θωρακίων, τό τελευταΐον όμως θέμα κατήντησε μάλλον δια- 

κοσμητικόν. Σκηνήν θήρας κατά τον ΙΒ'. ή. ΙΓ'. αιώνα επί προστομιαίου έδημοσίευσεν 

ό Α. Όρλάνδος, Προστομιαίον τοΰ μουσείου Ηρακλείου (Αρχαιολογικόν Δελτίον 

τόμ. Θ. (1924-25), σ. 190. Βλέπε καί σκηνήν θήρας άρκτου επί Βυζαντινού κιονόκρα¬ 

νου δημοσιευθεΐσαν υπό Τ γ α η α & ΐ γ έν τφ Βπίίεΐι δοόοοί Αηπιι&Ι 1908 - 9 σ. 203. 
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έλαφηβολίαι κα'ι λαγού θηρεύσεις και χαυλιόδους σΰς διακοντιζόμενος καί 

ζοΰμπρος διελαυνόμενος δόρατι καί βίος άγροικικός καί σκηνίτης καί εστία- 

σις εκ των θηρευομένων σχέδιος καί αυτός Ανδρόνικος μιστύλλων αύτοχειρί 

κρέας Ιλάφειον ή κάπρου μονάζοντος καί οπτών περιφραδέως πυρί καί 

τοιαΰθ’ έτερα» ι. 

Ή αγάπη των Βυζαντινών προς τό κυνήγιον, διδόντων πολλάκις των 

βασιλέων τό παράδειγμα, ένταθεΐσα επί τής εποχής των Κομνηνών 2, συν- 

εχίσθη επί τής τών Παλαιολόγων, ως, πλήν άλλων, πιστοποιοΰσι πρώτον αί 

πολλαΐ σύγχρονοι εκφράσεις κυνηγίων, περί ών κατωτέρω ό προσήκων θά 

γίνη λόγος, καί δεύτερον τά διάφορα ίερακοσόφια, ορνεοσόφια καί κυνοσό- 

φια, έν οίς γνοίστότατα τά φερόμενα επ’ δνόματι Δη μητριού τού Κωνσταν- 

τινουπολίτου τοΰ άκμάσαντος έπί Μιχαήλ Η'. τού Παλαιολόγου. 

Έπί τών κειμένων τούτων στηριζόμενος προς δέ καί επί πληροφοριών, 

ας σύγχρονοι καί ούχί πολύ τοΰ ΙΒ'. αίώνος παλαιότεροι συγγράφεις παρέ- 

χουσι, βοηθούμενος δέ, άφ’ ενός μέν υπό διαφόρων εικόνων χειρογράφων3, 

άφ’ ετέρου δέ λαμβάνουν ύπ’ δψιν τά καί σήμερον έν τφ κυνηγίφ συνηθιζό- 

μενα, θά προσπαθήσω νά δώσου εικόνα τοΰ έπί τής εποχής τών Κομνηνών 

καί τών Παλαιολόγων κυνηγετικού βίου. 

Κατά την απασχολούσαν ημάς έποχήν 6 διατριβών περί τήν θήραν, 

ήτις εκαλείτο κυνήγινή ωνομάζετο κυνηγός, προς δέ καί πουλλολόγος5, 

όταν ιδιαιτέρως περί τήν θήραν πτηνών ήσχολεΐτο, έν Κύπρω δ’ ό αυτός 

καί πουλλάρ ις6. 

Μετέβαίνε δ’ εις τήν θήραν είτε εις καί μόνος τά αναγκαία πτηνά καί 

κύνας πολλάκις οδηγών, είτε καί πολλοί, οσάκις έγίνετο κυνήγιον μεγαλύτε¬ 

ρων πτηνών ή ζώων ή ώργανοΰτο υπό πλουσίων ή βασιλέων, οίτινες προσ- 

εκάλουν καί φίλους, ΐνα μετάσχωσι τούτου 7. "Οτι δέ μεταξύ τών παρακολου- 

θούντων ήσαν καί γυναίκες κάποτε, μαρτυροΰσιν οι συγγραφείς8. 

1 Νικήτα Χωνιάτου, Χρονική διήγησις 433. 13 έξ. 

2 "Οτι ή θήρα ήτο τών συνηθεστάτων κατά τον ΙΒ'. αιώνα δηλοΐ ό Θεσσαλονί¬ 

κης Ε ύ σ τ ά θ ιο ς, δι’ ών λέγει (774.24) «οτι δέ τό κυνηγετεΐν σπουδαιότατον ήν και 

τοΐς παλαιοΐς... έν τοΐς είς Όδύσσειαν δεδήλωται». 

3 Πολλαΐ τών εικόνων, μ’ δλον οτι είναι τοΰ δέκατου ή ενδεκάτου αίώνος, αναγόμε¬ 

νοι είς παλαιότερα πρότυπα, ώς αί έκ τών κυνηγετικών τοΰ Όππιανοΰ, έν τούτοις άπο- 

δίδουσιν ακριβώς τά κατά τήν έποχήν τών Κομνηνών καί Παλαιολόγων συνηθιζόμενα. 

4 Αλεξίου Κ ο μ ν η ν ο ΰ, Ποίημα παραινετικόν στίχ. 122 (\ν α § η ο γ, Ο&πηΐηει 
ΟΓ3.60& ιηεάϋ 3.6νΐ σ. 6). 

3 Πβ. καί τήν μεσαιωνικήν παροιμίαν άλιοϋ καί πουλλολόγου άδηλος ό βίος, ήτις 

νυν έν Καρπάθιο λέγεται- πουλλολόος καί ψαράς ερημιά σπιτιού. 

6 "Επιθι τάς Άσίζας τής Κύπρου Α'. κεφ. σμδ'. (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. σ. 200.20.). 

' Τοΰ Μανασσή κυροΰ Κωνσταντίνου, Έκφρασις κυνηγεσίου γεράνων 

(Βυζαντινά Χρονικά 12.79. 82. 97). 

8 Νικηφόρου τοΰ Γρήγορά, Ίστορ. 1.44.10. 
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Διηροΰντο δ’ οί μετέχοντες τοΰ κυνηγίου εις τούς κυρίως θηρευτάς καί 

εις τούς βοηθούς αυτών1, οίτινες ήσαν ή δούλοι ή οίκέται έξησκη μέν οι ή 

καί άνδρες ελεύθεροι2. Καί πάλιν ιδιαιτέρως έκ τών ύπουργούντων ό μέν 

ήτο κο ιταστής3, παρετήρει δήλα δή, άν φαίνεται καί που υπάρχει θήραμα, 

οί δέ παγανευταί, άνιχνευταί δήλα δή τών εντός θάμνων ή κοιλοτήτων 

κρυπτόμενων θηραμάτων, τά όποια άπεμάκρυνον δΓ ήχων και συριγμών4, 

άλλοι σκυλλαγωγοί, άλλοι παιδαγιυγοι εΰγενών ορνίθων, ίερακάρ ιο ι καί 

πετριτάριοι καλούμενοι, άλλοι προγυμνασται τών άετιδέων τών μή εμπεί¬ 

ρων ακόμη τής θήρας καί τέλος άλλοι παρδαλαγιογοί, διότι, ώς κατωτέρω 

θά ίδωμεν, καί διά παρδάλεων έγίνετο θήρα5. 

’Άς λεχθή δ’ ενταύθα οτι κατά τά βασιλικά κυνήγια παρηκολούθουν 

τον βασιλέα, πλήν άλλων, οί λεγόμενοι σκυλλο μάγγο ι6, οί κατά τούς 

συγγραφείς «τούς θηριομάχους καί ίχνηλάτας έφέλκοντες κύνας» 7, ών προΐ- 

στατο ό πρώτο κυνηγός «ό κυνηγετικής τακτικής επιστάτης»8, ετι δέ καί 

οΐίερακάριοι υπό τον πρω τοϊερ ακάρ ιον, δστις είχε τήν άνωτάτην 

έποπτείαν έπί τών θηρευτικών ίεράκων καί τήν διοργάνωσιν τοΰ δι’ ίερά- 

κοον κυνηγίου9. 

Οί όμαδικώς λαμβάνοντες μέρος είς τήν θήραν ώφειλον, προτού άρχίση 

τό κυνήγιον,. νά βαδίζωσι κατά τάξιν καί σιωπώντες, άν δέ τις ζωηρότερος 

1 Τοΰ Μανασσή κυροΰ Κωνσταντίνου, νΕνθ’ άν. 12. 79. 82. 

2 Θεοδώρου Μητροπολίτου Κ υ ζ ί κ ο υ, Έπιστολαί* έπιστολ. 34 (Σ. Λάμ¬ 

πρου, Ν. Έλλην. 20.37). 

5 Δημητρίου Κωνσταντίνου πολίτου, Περί τής τών ίεράκων ανατροφής 

301 (έν Αίλιανοΰ, Ποικιλ. ίστορ. 2.503.13.30, 505. 9 έκδ. ΗειοΙιογ). Ό κοιταστής 

λογίως ελέγετο σκοπεύς. «Καί δή ποτέ προς θήραν έξελθόντι έπεί ό σκοπεύς άπήγγειλεν 

αγέλην έλάφων ού πόρροί νέμεσθαι». Μαρτυριον τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, 

(Αη&1. ΒοΙΙ. 3.68. 11). 

4 Δημητρίου Κ 0) ν σ τ α ν τ ι ν ο υ πο λ ί τ ου, "Ενθ* άν. 

8 Κωνσταντίνου τοΰ Π αν τεχν ή, "Εκφρασις κυνηγεσίου περδίκων καί λαγωών 

(Αππαε,ΐΓΟ άε ΙΆεβοοίαΙίοη 6.48.). Βλ. καί Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 688.15. 

6 Γεωργίου Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 39.9. Μαη§ο, κατά τά Έλληνο- 

λατινικά μεσαιωνικά γλωσσάρια, ελέγετο ό κυνοτρόφος. 

7 Ίωάννου μονάχου αρχιδιακόνου, Έγκώμιον είς τον όσιον καί θεοφόρον 

πατέρα ημών Βάραν 6 (Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ανέκδοτα Ελληνικό 

παράρτ. Φιλ. Σύλλ. Κωνστ. 16.44). 

8 Γ ε οι ρ γ ί ο υ Κωδινοΰ, Ένθ* άν. Μανουήλ Φ ι λ ή, Στίχοι 1 (σ. 101 έκδ. Μΐΐ- 

Ιβτ). Ό πρωτοκυνηγός, κατά τον Κωδινόν (ένθ5 άν.), άν συνέβαινε νά αίμαχθή κατά τήν 

θήραν φόρεμά τι τοΰ βασιλέως, τό έλάμβανεν ώς δώρον. 

9 Γ. Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 40.6. Τά φορέματα τοΰ πρώτο ιερακαρ ίου, 

όστις έφερεν έπί τής ζώνης χειρόρτιον «έχον περί τήν τής εισόδου άκραν έρραμμένον 

μαργέλλιον υφαντόν έχον αετούς όξέους (== κόκκινους) περιγράφει ό Κωδινός, "Ενθ’ αν. 

24.9.21, 
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προεπήδα, τότε άνεκαλεττο εις την τάξιν υπό τοϋ επόπτου, οστις ουχί σπα- 

νίως μετεχειρίζετο και την ράβδον1 

’Άλλοιε οί κυνηγοί έβάδιζον στοιχηδόν, μικρόν διάστημα ό εις του άλλου 

άπέχοντες, ώστε οΰτε νά όμιλώσι προς άλλήλους, έν ανάγκη δέ ν’άλληλοβοη- 

θώνται. ’Άλλοτε άπετέ/^ουν κύκλον, εντός του οποίου ωθούν τό θΐ]ραμα2, καί 

άλλοτε, κατά την θήραν γεράνων, διηροΰντο εις τέσσαρας ομάδας «ώς από 

τετραγώνου τάς γεράνους κυκλώσοντές τε καί ύπαντιάσοντες» 3, άλλοτε τέλος 

διεσπείροντο «άλλος αλλαχού κατά ζήτησιν, ών ηθελον»4. 

Οί κυνηγοί «τον Θεόν έπικαλεσάμενοι» έξήρχοντο προς θήραν προ τής 

ανατολής του ήλιου καί μικρόν τής νυκτός διαυγαζομένης 5 ή, κατά τάς περι¬ 

στάσεις, καί νύκτα μέ την σελήνην 6, εφερον βραχέα φορέματα, διά νά κινών- 

ται ευχερώς, ήσαν την κεφαλήν ή ακάλυπτοι ή έφόρουν κωνικόν σκούφον 7, 

εφερον τόξον, κατά δέ την όσφύν προς τά αριστερά φαρέτραν μέ βέλη8, 

από τής άριστεράς πλευράς έξηρτημένην μάχαιραν ή ξιφίδιον 9, προς φόνον 

λαγωών ή συλλαμβανομένων πτηνών, οΰχί σπανίως μάστιγα, ΐνα διά ταυτης, 

πληττομένης επί του μηρού, έξεγείρωσι τους λαγωους10, ράβδον, ήν έ'ρρι- 

πτον κατά των λαγωών11 καί δώής πιθανώτατα εκτυπουν καί κατέβαλλον καί 

1 Κωνσταντίνου τοΰ Μανασσή, "Ενθ* άν. (Βυζαντ. Χρον. 12.82. 99). 

2 Θεοδώρου Μητροπολίτου Κυζίκου, Έπιστολαί· έπιστ. 34 (Σπ. Λ ά μπρου» 

Ν. Έλλην. 20. 37) Κωνσταντίνου τοϋ Παν τέχνη, "Εκφρασις κυνηγεσίου περ¬ 

δίκων καί. λαγωών (Αππηοίτε όο ΓΑδδοοίαΙΐοη 6.47). 

* Τοϋ Μανασσή κυροϋ Κωνσταντίνου, Έκφρασις κυνηγεσίου γερανών (Βυ- 

ζαντ. Χρον. 12. 84. 182). 

* ΤαίεΙ, Επδΐ&ΐΐιίΐ ορχχεο. 32. 13. 

5 Τοϋ Μανασσή κυροϋ Κωνσταντίνου, Έκφρασις άλίόσειυς σπίνων καί 
άκανθίδων (Κ. Ηοτηο, Αη&ίοίτίβπ ζιιγ 8γζ3η1:ίιπ5θ1ΐ6ΐι ΕΐίεΓ&ίπΓ σ. 6), Δη μητριού 

Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ο λ ί τ ο υ, Περί τής των ίεράκων ανατροφής 17 (Α ί λ α ν ο ΰ, Ποικιλ. 

ίστορ. 2.355.5 έκδ. ΗογοΗογ). 

6 Λιβανιού τοϋ σοφιστοϋ, Θήρας έκφρασις 4.1064 (έκδ. ΚοίδΕο). 

7 Βλέπε τάς ύπ’ άριθ. 1 καί 2 καί 6 εικόνας. 

8 Τοΰ Μανασσή κυροϋ Κωνσταντίνου, Έκφρασις κυνηγεσίου γεράνων 

(Βυζαντ. Χρον. 12.80.41, 81.87), Σ. Παπαδη μη τρ ίου, ΤΗεοάοτοδ Ρτοάτοωοδ σ. 28, 

Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 53.25, Κωνσταντίνου Άκροπολίτου, Δόγος 

εις άγιον Βάρβαρον (Α. Π α π α δ οπο ύ λου - Κ ερ αμέω ς, Άνάλεκτα Τεροσο?.υμιτικής 

σταχυολογίας 1. 416. 7. 30). 

9 Τοΰ Μανασσή κυροϋ Κωνσταντίνου, Ένθ’ άν. 12.81.87, Δημητρίου 

Κωνσταντινουπολίτου, Περί τής'τών ίεράκων ανατροφής 17 (Αίλιανοΰ, Ποικιλ. 

ίστορ. 2. 356.10 Ηβτοΐιετ), Θεοδώρου Μητροπολίτου Κυζίκου, Ένθ’ άν. 20. 37, 

Τό ξίφος τοΰ θηρευτοΰ αναφέρει παλαιότερον καί ό Χρυσόστομος, Σύγκρισις 

βασιλικής δυναστείας (Μί §ίι ε, Ρ. Ο. 47. 390). Είναι δέ γνωστόν δτι καί οί αρχαίοι μετε- 

χειρίζοντο τήν ΰηρευτικήν μάχαιραν, ήτις υπό των Ρωμαίων ευΚετ νεη&ΐοπτιδ έλέγετο. 

10 Τ&£εΙ, Ειΐδί&ίΗϋ οριίδε. 356.28. Τό χωρίον είναι τοΰ Μιχ. Ψελλοΰ. 

11 Εί δέ ΐδη δΐι διώκων (λαγωόν) έρριψε ράβδον ή έτερόν τι ( Άχμέτ, Όνειροκρ. 

κεφ. σοη'. σ. 225.8 έκδ. ϋτεχΐ). 
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πτηνά1, ρόπαλον, βάρδουκιον καλοΰμενον, δπερ έψερον επί τής ζώνης καί 

δπερ ερριπτον κατά τών λαγωών, λΰκοιν καί διαφόρων θηρίων2, πέλεκυν χρη¬ 

σιμοποιούμενων κατά τήν θήραν μάλιστα κάπρου3, άκόντιον βήναβλον ή 

μέναβλον (νεηΑόιιΙηηι) κατά τήν θήραν κάπρου ή άρκτου κυρίως χρησι¬ 

μοποιούμενων4, επί τών ώμων δίκτυα, λίνα ή λινάρια δημιοδώς λεγόμενα, 

Είκ. 1. Κυνηγοί έξερχόμενοι επί θήραν. Έκ χειρογράφου τοϋ ΙΕ' αίώνος 

τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων, άριθ. 2736, φ. 3. 

ώς πιστοποιεί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος5, εις ά στηνόμενα ωθούν τά θηρά¬ 

ματα, ή δι’ ών, νεφελών καλούμενων, έπεκάλυπτον τά πτηνά (είκ. I)6. 

1 Τό πράγμα καθίσταται πιθανώτατον, άφ’ οδ ό μέν Αριστοτέλης (Περί ζφων ίστ. 9.24) 

άναφέρει οτι επί τών χρόνων του οί κάτοικοι Θρακικής τίνος πόλεως τά τούς ίέρακας 

φεύγοντας ορνίθια καί προς τήν γήν φερόμενα συνελάμβανον κχυποΰντες διά ξύλων καί 

σήμερον δ’ έν Θήρφ συλλαμβάνουσι τούς όρτυγας διά ράβδου πλήττοντες. 

2 Οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 231.22 (Βόνν). Θεοδώρου Μητροπο¬ 

λίτου Κυζίκου, Ένθ* άν. 20.37. Τό ρόπαλον ήτο ράβδος μέ κεφαλήν έξωγκωμένην. 

* νΑννα Κομνηνή, Άλεξ. 1. 442. 10. 

4 Μ Ττε η, Νίοορίιοπ ΟΚτ^δοόβΓ^αε 3.ά Απ^βίοδ οταΐΐοηβδ Ιτεδ σ. 31, Ν ι κή τ α 

Χωνιάτου, Χρον, διήγ. 53.25. Πβ καί I. Μαλάλα, Χρονογρ. 163.2. Ύπό τον όρον 

μέναβλον (νεηαόπίηηι) έννοητέα διάφορα είδη ακοντίων (ρικταρίων). Τά μέναβλα οί 

αρχαίοι έκάλουν λόγχας. 

6 Λίνα τά ιστία όμωνύμως τοΐς δικτύοις, ών ή κ?νήσις μέχρι καί νύν φέρεται παρά τε 

άλλοις καί τοΐς περί που τήν Παμφυλίαν, οΐ λινάρια καλοϋσι τά θηρατικά δίκτυα» 

1452.60 βλ. καί 574.30 καί τοϋ αύτοΰ εις τον αύτοκράτορα Μανουήλ τον Κομνηνόν 

(\Υ. Κε^εΐ, Εοηΐεδ τετυπι λ^ζαηίϊηαπιηι σ. 64.), Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ 

Χοχνιάτου, Τά σφζόμενα 2.365. 13, Κωνσταντίνου Μανασσή, Σύνοψις Χρον. 

στίχ. 6.477 σελ. 275- Χορικίου (Βασιλάκη), Έκφρασις είκόνος έν τή πόλει τών 

Γαζαίων κείμενης (Μ αχ, δρχοϊΐε^ϊπηι Κοταειιοπι 5.430). Τά λινάρια έκλήθησαν οϋτίος 

έκ τής ΰλης έξ ής κατεσκευάζοντο. «Καί τό λινόν μέν έχορήγει τοΐς όρνιθοθήραις τό 

δίκτυα» εϊπεν ό Μιχαήλ Άκο μιν άτ ος (2.291. 9). 

6 Καί δοκεΐ ώρμήσθαι ή λέξις (καλυφθείς) εκ τών θηρατικών καλυμμάτων καί μάλλον 

τών κατά τάς οΰτω καλουμένας νεφέλας, όπόσαι πλεκόμεναι δικτυιοδώς καχαπετάννυνται 
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I 

{ 

’Ψ1 

Την χρησιν των νεφελών, παλαιόθεν κατά την θήραν γνωστών, πιστο¬ 

ποιεί κατά το δεύτερον ήμισυ του ΙΒ'. αίώνος ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος 
γραφών (1928.34.37) «Νέφεα δέ κατά τούς παλαιούς δικτύων είδος, ά ό 
κωμικός νεφέλας φησίν... Ίστέον δέ ώς έγνωσται μέχρι και νυν ή των 
θηρατικών νεφελών χρήσις πολλοΐς, παρ3 οίς και νεφελοστασια ο τοπος 

τής τοιαΰτης διά δικτύων θήρας λέγεται1». 

Οί κυνηγοί εφερον καί άγκιστρα, διότι και τότε, όπως καί σήμερον2, δέν 
ήτο άγνωστος καί ή δι’ αγκίστρων Θήρα πτηνών, κατά μάρτυρα τον Θεσσα¬ 

λονίκης Ευστάθιον λέγοντα (1724.61) «τό δέ γναπτοΐς άγκίστροις είκός μέν 
καί διά μόνους τούς ίχθΰας εΐρήσθαι, είκός δέ καί διά τούς όρνιθας· άγκι- 

στρεΰονται γάρ ποτέ δελεαζόμενοι καί μάλλον οί θαλάσσιοι3». 

Τέλος οί κυνηγοί εφερον έκ κέρατος βοός κατασκευαζόμενα κερατο- 

βούκινα4, οί δέ δι’ορνέων θηρεύοντες δερμάτινα χειρόρτια, λεγόμενα 
έπιμανίκια5, ίνα έπ3 αυτών κάθηνται. τά όρνεα καί μή βλάπτωσι διά τών 

ονύχων των του θηρευτού την χεΐρα. 

"Απαραίτητος βοηθός τού μεσαιωνικού κυνηγού ήτο ό κύο^ν. Διηρούντο 
δέ οί κύνες σκυλλιά ή ζαγάρια δημωδώς λεγόμενοι6, εις δρομικούς καί 
ίχνεύτορας 7 ή, ΐνα λαϊκώτερον εΐπωμεν, εις χονδροσκύλλους8 καί ζαγάρια 

ή σκυλλιά λαγωνικά9. 

πετεινών καί περιειληφυΐαι κύκλφ αυτά κατέχουσιν έσω καί ούκ άφιάσιν έκδιδύσκεσθαι 

τό άμφίβληστρον» Ευσταθίου, Προοίμιον εις τόν έξηγηθησόμενον ιαμβικόν κανόνα 

Μϊ^πο, Ρ. Ο. 136.525 Α. 

1 Έπανειλημμένως μνείαν τών νεφελών ποιείται έν τοΐς όνειροκριτικοϊς του ο 

Ά ρ τ ε μ ί δ ω ρ ο ς 2.11.19 καί 4.5 (σελ- 98.18, 111. 20, 207.23 εκδ. Ηενοΐαετ). Πβ. καί 

τό τοΰ Ησυχίου μακούνιον δίκτυον κιχλών, οπερ τινές νεφέλην. 

2 Σήμερον έν Αίτωλίφ, Λακωνίφ καί Λακεδαίμονι, οσον γνωρίζω, συλλαμβάνουσι 

κίχλας κατά την εποχήν τής συγκομιδής τών έλαιών θέτοντες σκώληκας εις τό άκρον 

άγκιστρων, άτινα διασπείρουσι κάτωθεν τών έλαιοδένδροιν. 

5 Άντιστρόφως νυν τουφεκιζόμενοι συλλαμβάνονται έκτων ίχΟύοιν οι κέφαλοι, 

οί λούτσες, οί λαγοί καί αί ο μ ύ ρ ν α ι. 
4 Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζώων στίχ. 606 (λΥβ^πετ, Οαππίπε. 

Οτ&βε& ιηεόπ &ενϊ σ. 162). 

5Δημητρίου Κωνσταντινουπολίτου, Περί τής τών ίεράκων ανατρο¬ 

φής 301 (2.505.25). 

β Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 602.1, Δη μητριού Κωνσταντ ινουπο¬ 

λίτου, Ένθ’ άν. 301 (2. 506. 11,507.15). 

1 Θεοδώρου τοΰ Προδρόμου, Στίχοι μονιρδικοί (Βοίεεοιιαάε, Απεοάοΐε. 

ηονιι σ. 378.176). 

8 Συναξάριον τοΰ τιμημένου γαδάρου στίχ. 31.32 (\ν&£ηβτ, Ο&τπαίηε σ. 113). 

9 Ηεδδε1χη§ - Ρετηοί, Ροέτηβδ ΡτοόΓοιηίςιιεδ I. 238, Κωνσταντίνου τοΰ 

Παντεχνή, νΕκφρασις κυνηγεσίου περδίκων καί λαγιοών (Αηηυαίτε <3ε 1’Α35θθϊ»ίίοη 

6.47), Μ ΐ 1 ο δί εΐι - Μ η 11 ε τ, Αείίΐ εΐ όίρίοιυβίδ 5.143, 6.47, Μιχαήλ Ψελλοΰ, 

Τοΐς νοταρίοις τοΰ βασιλέως Κομνηνοΰ (Κ. Σάύα, Μεσ. βιβλ. 5· 486). Γνωστότατα 

Κυνηγετικά έκ τής εποχής τών Κομνηνών καί τών Παλαιολόγων. 9 

Έθειορούντο δ’ έκ τών κυνών, και έκ παλαιοτερας εποχής, άριστοι μεν 

ρινηλάται οί Κρητικοί1, διά δέ τάς μετά τών θηρίων συμπλοκάς οί Ινδικοί, 

οιτινες, ικανόν έχοντες μέγεθος, ύπέμενον έν ιή συμπλοκή καί δακνομενοι 

άντέδακνον 2. 

Οί κύνες διά την θήραν πτηνών, άλλα καί λαγωών, ελαφων, δορκαδοίν, 

κάπρων καί λεόντων χρησιμοποιούμενοι, ειχον ξενικά πολλακις όνοματα3, 

εφερον δέ άναδέσμους περί τόν τράχηλον μετά κωδωνισκων καί ρυτήρας 

ενίοτε χρυσούς 4, κατά τούς θηρευτικούς δέ κανόνας έπρεπε συχνά νά οδη- 

γώνται εις τό κυνήγιον, ινα μή νωθροί γίνωνται0, κατά την ημέραν δέ τού 

κυνηγίου νά μή έχωσι φάγει έπαρκώς, ΐνα μετά δρέξεως άπτωνται τής θήρας6. 

3Επιθυμούντες δ’ οί θηρευταί, ΐνα οί κύνες αυτών άντέχωσιν εις τάς 

πορείας και τάς κακουχίας, τούς ετρεφον έπιμε?ω)ς, ιδιαίτερα διαμερίσματα 

δΓ αυτούς προορίζοντες 7 καί μετά μεγάλης προσοχής τάς ιδιότητας εκάστου 

παρακολούθούντες, ΐνα καταλλήλως αυτούς κατά την θήραν χρησιμοποιώσι8. 

Πόση δ’ ήτο ή περί τών ίεράκων καί κυνών φροντις τών ευγενών δεικνύει 

τό υπό τού Γρήγορά περί Ανδρονίκου τοΰ νεωτέρου λεγόμενον, δτι «τοσούτον 

εις ταύτα ήττητο, ώστε καί ε’ί τις αύτώ Ιν'τυχεΤν έβούλετο ορνεον ή κύνα 

κομίζουν έτύγχανε ραστα τού ποθουμένου» 9. 

σήμερον τά λαγωνικά, έν Κιμώλω δέ τή νήσορ καί τό λακοινίζοι καί λακών ισ μα 

έπί κυνός άνακαλύψαντος θήραμα καί ύλακτοΰντος. Διά τό λαγωνικό ι. Κπι ηιόσοίιε ι 

Μ03. 245. 
1 Λιβανιού, Παράσιτος έπί δεΐπνον κληθείς τόμ. 6.680.3 (εκδ. ΡοΓδίετ). 

2 Μάνου ή λ Φιλή, Περί ζώων ίδιότητος 148 (έκδ. Ιοθ. άε Ρ3ΐι\ν). 

* Τοΰ Μανασσή κυροΰ Κωνσταντίνου, “Έκφρασις κυνηγεσίου γερανών 

(Βυζαντ. Χρον. 12. 82.1). 
4 Τοΰ Βασιλάκη κυροΰ Νικηφόρου, Έγκώμιον κυνός (Ε. ΜίΠετ, Ρι-&§- 

ηιειιίδ ΐηέάΐΐδ άε ΙίίΙεΓ&Ιυτε Οτεετμιε έν Μείππ^εε οΓΪεηί&ιιχ σ. 257), Διηγησις παιδιό- 

φραστος τών τετραπόδων ζφων στίχ. 251 (λ¥ α^ηετ, Ο&πηΐηε. σ. 150). 

8 Δη μητριού Κωνσταντινουπολίτου, Κυνοσόφιον 4 (Α ι λ ιανοΰ, Ποικιλ. 

Ιστορ. 2. 589.16 ΗετοΙιεΓ). 
6 Τοΰτο συχνά υπό τών ιερακοσοφίων καί όρνεοσοφίων συνιστάμενον, αναφέρει διά 

τήν εποχήν του ό Χρυσόστομος γράφων' «πόσοι φροντίζουσι τών κυνών, ώστε μή πλέον 

τοΰ δέοντος έμπλησθήναι, ώστε οξείς είναι καί θηρατικούς υπό τοΰ λιμού καί τής πείνης 

ωθούμενους* X ρ υ σ ο στ ό μου, Είς τάς πράξεις τών Αποστόλων ομιλία ΛΔ'. (Μ ΐ ε, 

Ρ. Ο. 60. 250) καί τοΰ αύτοΰ είς τάς πράξεις τών Άποστόλοιν ομιλία ΑΕ’. (Μ ι £ η ε, 

Ρ. Ο. 60. 251). 
7 Διήγησις παιδιόφραοτος τών τετραπόδων ζώων στίχ. 251 (Ψα^ιιεΓ, Οαπι:πη& 

σ. 150). Πρ. καί. Ά σ τ ε ρ ί ο υ, Όμιλία είς τόν πλούσιον καί είς τόν Λάζαρον (Μ ί " η ε, 

Ρ. Ο, 40. 172 Ό.). 

8 Λέοντος, Τακτικά 19- 19. 

9 Νικηφόρου Γ ρ η γ ορά, Ίστορ. 1.566.3. Παλαιότερον εΐπεν ό Χρυσόστομος 

(είς τήν προς Ρωμαίους επιστολήν όμιλία ΙΕ'. Μΐ^πε, Ρ. Ο. 60.540} «καί τω μέν 

Χριστφ ούδέ μικροΰ μεταδίδως ορόφου, κόραξι δέ καί γνψίν υπερφα καλλωπίζεις.» 
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Πλήν των κυνών, οϊ θηρεύοντες, ως ελέχθη, κατ’ έθιμον, δπερ καί οι 

αρχαίοι “Ελληνες καί οί Ρωμαίοι έγνώριζον και όπερ από Μ. Κωνσταντί¬ 

νου ήτο έν μεγάλη χρήσει —άς μή λησμονηθη καί ή "Αραβική βραδΰτερον 

έπίδρασις—έφερον μεθ"εαυτών συχνά αετούς, ίέρακας καί διάφορα άλλα 

είδη άρπακτικών ορνέων ως λ.χ. ζαγάνους, πετραίους ερωδιούς1, 

κίρκους2, συγκοΰρια, τζουράκια, (ό) ξυ π τ έ ρ ι α 3, φαλκώνια4 

λ ο ΰ π ο υ ς5, εν Κΰπρφ δέ καί τά λεγάμενα σ ά κ ρ ε6 (είκ. 2). 

Τόση δέ ήτο ή χρήσις των όρνεων τούτων, ώστε εϊχον καί ειδικούς 

άνδρας προς ανατροφήν των μουτεμένων, ως έ'λεγον, ορνέων, ίερακα- 

ρίους ή πετριταρίους καλούμενους, ήσθάνοντο δέ καί τήν ανάγκην νά 

έχωσι καί ειδικά βιβλία, ίερακοσόφια ή δρνεοσόφια καλούμενα, πραγματευό¬ 

μενα περί τού τρόπου τής θήρας ίεράκων, περί επιλογής αυτών, περί αγωγής 

Είκ. 2. Ή δι’ ορνέων θήρα. Έκ χειρογράφου Εύαγγελιαρίου του Γ αίώνος 

τής Εθνικής Βιβλιοθήκης των ΠαρισίωΥ. 

καί ήμερώσεώς των, περί τού τρόπου τής διδασκαλίας τής θήρας, περί διαί- 

της καί θεραπείας αυτών κ.τ.λ., δίδοντα δ" άμα οδηγίας περί τής ποιότητος 

έκάστου των ορνέων τούτων. Ούτω κατά τήν εποχήν των Κομνηνών άρίστης 

ποιότητος ιέρακες έθεωρούντο οϊ προερχόμενοι έκ τής παρά τής Κολχίδα 

Τβηρίας7, επί δέ τής εποχής των Παλαιολόγων πετρΧτα-ι οϊ έκ Ζαγοράς καί 

Στενημάχου, ζ άγαν οι οϊ "Ανατολικοί, φαλκώνια τά τής Θεσσαλονίκης καί 

1 Κωνσταντίνου του Παντεχνή, Έκφρασις κυνηγεσίου περδίκων καί λαγωών 

έν Αηπιΐ3.ΪΓ6 ΓΑδεοοΐ&ίϊοη 6-47. 

5 Τούτους μετεχειρίζοντο μάλιστα κατά τήν θήραν περιστερών Ευσταθίου, 

Παρεκβ. 1263.12. 

3 Περί τούτων έπιθι Δη μητριόν Κω νσταν τινο υπολίτ η ν, Ίερακοσόφιον 

577.20, 578.3, 13.15. 29,579 5. 

4 Τά φαλκώνια αναφέρει δ τε Ά χμέτ έν τφ όνειοοκριτικφ του κεφ. σπε'- (σ. 232.1Β 

ΠγοχΙ), καί ό Κωνσταντίνος Ο α ν τ ε χ ν ή ς έν τή έκφράσει κυνηγεσίου περδίκων 

καί λαγωών. Βλ. καί διήγησιν έξαίρεεον Βελθάνδρου τού Ρωμαίου στίχ. 770- 

6 Τό πτηνόν λούπην (πιίΐνιιε) αναφέρει έν τφ [όνειροκριτικφ του καί ό Άχμέτ 

κεφ- σπθ' 235. δ. 

6 Άσίζαι Α'. σμδ'. (Κ. Σάθα, Μεσ, βιβλ. σ. 200). 

7 Τ ο ϋ Μ α ν α σ σ ή κ υ ρ ο ϋ Κωνσταντίνου, "Εκφρασις κυνηγεσίου γεράνιον 

(Βυζαντ. Χρον. 12.82.110). 

Κυνηγετικά έκ τής έποχής των Κομνηνών καί των Παλαιολόγων. 11 

Πελαγωνίας, συγκούρια τά έκ Μυτιλήνης, τζουράκια τά έκ Μελενίκου 

καί τά Μεστιωτικά καί όξυπτέρια τά τού Διδυμοτείχου καί τά Μοραχρι- 

δηνά1. Τοσαύτη δ" ήτο ή υπέρ των πνηνών τούτων πρόνοια, ώστε καί οϊ 

νόμοι άνέγραφον ώρισμένας ποινάς κατά των εύρόνιων καί Ιδιοποιούμενων 

αυτά2, καί μαγικά δ’ ακόμη συνιστώντο μέσα, ΐνα μή ταύτα φεύγωσιν ή 

άπολεσθέντα έπανευρίσκωνται3. 

Τά γεράκια, περί ιών οποίων συχνά γίνεται λόγος κατά τάς περιγραφάς 

κυνηγίων ή έφερον συνήθως οί κυνηγοί επί ιού καρπού τής αριστερά; χειρός, 

Ϊνα μή άμύσσεται δέ αύτη υπό τών όνύχτον των, έφόρουν, ώς εΐρηται, δερ¬ 

μάτινα χειρόρτια καλύπτοντα τούς δακτύλους, τον καρπόν τής χειρός καί 

μέρος τού πήχεως5. Οί πόδες τών πτηνών, τά όποια έφερον καί κωδω- 

νίσκους6, προτού ταύτα άπολυθώσι προς θήραν, ήσαν δεδεμένοι διά λο)ρίων 

προσδενομένων υπό τούς δακτύλους τού δρνεοκόμου 7 καί καλούμενων π οβο¬ 

λού ρω ν8 ή κοντών9. Έθιυπεύοντο δέ τά όρνεα από καιρού εις καιρόν υπό 

τού κυνηγού, ό όποιος, όπως και τούς κύνας, επικειμένου κυνηγίου, δέν τά 

έτάγιζεν έπαρκώς 10. 

Έ θεωρείτο δ’ έπάναγκες τά θηρευτικά πτηνά ν" άποκτώσιν οικειότητα 

μέ τούς παρακολουθούντας κύνας, ϊνα έν καιρφ τού κυνηγίου θεωρώσιν 

αυτούς ώς σύνεργού; καί μή φεύγωσιν αυτούς ώς πολεμίους11. 

5 Δη μητριού Κωνσταντινουπολίτου, "Ενθ* άν. 

5 Άσίζαι, Ένθ’ άν. σ. 200 - 202. 

8 Δη μητριού Κωνσταντινουπολίτου, Περί τής τών ίεράκων ανατροφής 

22 (2.361 26 και 362.5). 

* Πολλαχοϋ τών ίερακοσοφίων ώς λ. χ. Δημητρίου τοϋ Κωνσταντινουπολί- 

του 16(2.349.5), Τ&ίεΐ, Εαεί&ΐΐιίϊ οριιεο. 255.57. Περιγραφήν κυνηγού εφίππου βαστά¬ 

ζοντας ίέρακα καί έχοντος άκολουθοΰντα κύνα βλέπε έν τφ έπυλλίφ τά κατά Λύβιστρον 

καί Ροδάμνην στίχ. 38 (\ν 3£Π ε τ, Ττοΐδ Ροεπιεδ σ. 243). Επαίνων εαυτόν ό ιέραξ έν 

τφ πουλλολόγω (στίχ. 392 \ν3§ιΐ6Γ, Οατιηϊηα σ. 191) λέγει· εμέ* 

που με κρατονσι βασιλείς, ρηγάδες καί δεσπότες, 

ανθέντες γονν καί θαυμαστοί ’ς τά χεριά τους άνω. 

6 Τού Μανασσή κυροΰ Κωνσταντίνου, νΕνθ’άν. (Βυζαντ. Χρον. 12.82.120 

έξ·). ΓΙβ. καί Τβίεΐ, Ειΐ3ΐ3ίίιίΐ ορυεο. 255.56. 

6 Δημητρίου Κωνσταντινουπολίτου, Ίερακοσόφιον 303 (2.516.23), Άσί- 

ζαι Α'. σμδ'. (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 6.201.5). 

7 Κωνσταντίνου του Π αν τέχνη, Ένθ’άν. σ. 48. 

8 Άχμέτ, Όνειροκρ. σπε'. (238.1). 

9 Άσίζαι, Ένθ’ άν. 

10 Δημητρίου Κωνσταντινουπολίτου, Ένθ' άν. 17 (2.354.34)· είπε δέ καί ό 

Κωνσταντίνος Παντεχνής (Ένθ’ άν. σ. 49) «εί μή γάρ ή γαστήρ τύραννε! τά 

πτηνά ούκ έσονται τάχα εύπετή καί είσέτι καί προς θήραν εύήκοα». 

11 Δημητρίου Κωνσταντινουπολίτου, Περί τής τών ίεράκων ανατροφής 

301 (2. 502.15). 
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Τέλος σ.ς σημειωθώ οτι ή δι’ ιεράκων θήρα, άγνωστος πλέον έν Έλλάδι, 
είναι εν χρήσει σήμερον παρά τοΐς Τοΰρκοις τής Ανατολής. 

Μετά τά άρπακτικά όρνεα, ως βοη-θητικά τής θήρας ζώα, ήρχοντο αΐ 
παρδάλεις, τάς οποίας, ευτελών έπιβαίνοντες ίππων, ώδήγουν οΐ παρδαλαγω- 

γοΐ περιβάλλοντες διά βρόγχων τούς τράχηλους αυτών. 

ΙΤώς δ’ έγίνετο ή διά παρδάλεων θήρα θ’ άναφέρωμεν κατωτέρω περί 
του κυνηγίου έλάφων δορκάδων και λαγωών όμιλοΰντες, διότι διά τά ζώα 
κυρίως ταΰτα μετεχειρίζοντο την πάρδαλιν, ής παρούσης, δεν μετεΐχον του 
κυνηγίου κΰνες ή πτηνά θηρευτικά, διότι υπήρχε κίνδυνος και κατ’ αυτών 
αύτη νά έπιτεθή Κ 

Τέλος, λαμβανομένης ΰπ’ δ'ψιν τής άποστάσεως, ήν ώφειλον να διανΰ- 

σωσιν οί κυνηγοί, των ζφων καί πιηνών, άτινα οΰτοι εθήρευον καί άτινα 
άπήτουν ταχύτητα κινήσεων, τού τρόπου τής θήρας, ήτις άπήτει συνδυασμόν 
ένεργείας πτηνού καί θηρευτού, προς δέ καί τής ανάγκης, ϊνα από ύψηλοτέ- 

ρου σημείου άκοντίζωνται ή κατατοξεύωνται άγρια θηρία, ή χρήσις τού ίππου 
κατά τό κυνήγιον ήτο αναγκαία, όντως δέ πολλάκις γίνεται μνεία αυτού υπό 
των σχετικών κειμένων. 

"Ινα εύκολώτερον παρακολουθήσω μεν τον τρόπον τής θήρας κατά την 
απασχολούσαν ημάς περίοδον, σκόπιμον είναι νά έξετάσωμεν πρώτον τά 
κατά την θήραν πτηνών ωδικών ή μή καί δεύτερον τετραπόδων ζφων, ήμε¬ 

ρων ή καί άγριων. 

Ό έξερχόμένος προς θήραν ωδικών πτηνών, άστρογλήνων, ή άκαν- 

θίδων, φλώρων, σπίνων έπρεπε νά φέρη μεθ’εαυτού ίξόβεργα, εντός 
κλωβίων ό'ρνιθας παλευτάς καί βρόχους, ύφ’ δ γενικόν όνομα πρέπει νά νοή¬ 

σω μεν τάς ανωτέρω μνημονευθείσας νεφέλας. 

Κατεσκευάζοντο δέ τά ίξόβεργα παλαιότερον μέν έκ λεπτών καλάμοον 
άλείφομένων δι’ίξού2, δστις πιθανώς καί μύξα έλέγετο 3, βραδύτερον δέ, 

καί δή επί Κομνηνών καί Παλαιολόγων, έκ κλαδίσκων λύγου ή δρυός4. 

Έγίνετο δέ ή θήρα ως εξής· οί θηρευταί την κατάλληλον ώραν τού 

1 Κωνσταντίνου τοΰ Πα ντ ε χ νή,Έκφρασις κυνηγεσίου περδίκων καί λαγωών 

(Αηηιΐ&ΪΓ6 άβ 1’Αδδοοΐ&ίάοπ σ. 50. 51). 

2 ΓρηγορίουΝαζιανζηνοΰ, Λόγος ΜΔ', εις την Καινήν Κυριακήν (Μΐ§ηβ, 

Ρ. Ο. 36. 620 Α), Χρυσοστόμου, Ερμηνεία είς τον ΙΑ'. ψαλμόν (Μ ϊ § π ο, Ρ. Ο. 

55. 143), τοΰ αύτοΰ είς Ματθαίον ομιλία ΞΕ'. (Μΐ§ηβ, Ρ. Ο. 58.624), τοΰ αύτοΰ είς 

τον τυφλόν, 6ν ό Χριστός εθεράπευσεν (Μ ϊ §η 6, Ρ. Ο. 59. 608). 

3 Μύξα- ού μόνον περίττωμα τό ζωικόν, αλλά καί τις έταιροία ή παρά τφ Όππιανφ 

γλαγόεσσα, Ευσταθίου, ΙΙαρεκβ. 400.27. Νΰν έν Κύπρφ ή κολλό)δης αΰτη μάζα 

καλείται μυξιά. Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά 2.670. 

4 Κωνσταντίνου τοΰ Μανασσή, Σύνοψις χρονική στίχ. 6475.275, Μιχαήλ 

Άκομιτάτου τοΰ Χωνιά του, Τά οφζόμενα 2,291. 9, 
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έτους άναμένοντες, ήτο δ5 αύτη δ μην Όκτώβριος1, έξηγείροντο πρωί καί 
κατελάμβανον μέρος προσπνεόμενον υπό τοΰ ανέμου, ένθα καί ένεπήγνυον 
κατά γής άφυλλα ραβδία άνοζα, πλησίον τών οποίων έθετον κλάδους δάφνης 
καί άλλην φυλλάδα, επί δέ τών δαφνών ίξόβεργα2. Μετά ταύτα παιδάρια 
λαμβάνοντα εντός κλωβίων διάφορα πτηνά ωδικά (παλευτάς), προ πάντων 
δέ σπίνους καί άκανθίδας, ή άστρογλή ν ους3 έθετον αυτά μακράν τών 
φυλλωμάτων, είς τοιοΰτον όμως μέρος, ώστε νά δύνανται νά προσελκύωσι τά 
διάφορα πτηνά είς την φυλλάδα, έφ’ ής τά ίξόβεργα. 

Τούς σπίνους εΐδικώς εθήρευον ώς εξής· έλάμβανον μήρινθον είς τό έν 
άκρον τής οποίας έδενον σπίνον επί φυλλώματος· τό έτερον άκρον εκράτει 
παιδίσκος, δστις, δταν έβλεπε πλησιάζοντα πτηνά, τό έσυρε ολίγον άναγκάζων 
τον σπίνον νά πτερυγίζη καί ούτω προσελκύη τά ομόφυλα4. 

Μετά την σύλληψιν τών πτηνών έκαθαρίζοντο διά τών δακτύλων ή τών 
χειλέων τά ίξόβεργα από τών διαφόρων έπικεκολλημενών πτερών, έπανετο- 

ποθετούντο ταΰτα καί ή θήρα εξηκολούθει. Έκ τών συλληψθέντων δέ πτηνών 
τά μέν ωραιότερα έφυλάσσοντο προς ιδίαν τέρψιν ή καί εμπορίαν, άφ’ ον 

1 Έν τοΐς στίχοις τού Νικολάου Καλλιπλέους φέρεται λέγων ό Όκτώβριος 

ορνεις μεν αίρω καί νεοσσών παν γένος, 

στρονθών δέ μικρών έθνος ίξφ προσφέρω 

άλλους τε πολλούς ελκύω παίδων βρόχοις. 

1/60 8 16Γ π ό 3. οΐι, Νίοοίεί ΟβίΗοΙίε καα-πίπε. σελ. 46 άριθ. 33.43. Παριστάνεται 

δέ καί ό Όκτώβριος έν τφ έπυλλίφ τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην (στίχ. 930 

\ν&§Π6Γ, Τγοϊ.5 ροέΐΠ63, σ. 268) ώς άνήο κρατών χαρτών, έν φ έγράφετο 

προσέχω, ιχνεύω, κυνηγώ, πονλλία κρατώ άπο τέχνης 

καί εχ ω το είς τέρψιν μου κι είς παραδιαβασμόν μου. 

2 Έν Κύπρφ νΰν είς ώρισμένην περιοχήν έχουσαν δένδρα καί θάμνους καί στα μα¬ 

σάν καλουμένην στήνουσι τά ίξόβεργα· άν δέν ύπάρχωσι θάμνοι, στήνουσι στοιχηδόν 

κλάδους καί επ’ αυτών θέτουσι βέργας, προς άς διά λιθοβολισμών ώθοΰσι τά πτηνά. 

3 Ό άστρόγληνος, δστις δημωδώς καί οΰτο) καί στραγαλίνος καί στραγγαλΐ- 

νος καί άστρ αγαλϊνος εκαλείτο (I. Τζ έτζου, Χιλιάδ. 4. 890), τοΰ αύτοΰ σχόλια είς 

τό προοίμιον τών αλληγοριών στίχ. 365, Μ Αυεοάοΐα 2. 602) καί δστις είναι 

ό αυτός μέ τήν υπό τοΰ Θεσσαλονίκης Ευσταθίου (Τ&ίβΐ, Ευδίαΐΐπΐ, ορυεο. 312.1) 

καί τοΰ Κ. Μανασσή, (Έκφρασις άλώσεως σπίνων καί άκανθίδων σ. 6. 12) άκανθίδα 

ή υπό τοΰ I. Τζέτζη άκανθυλίδα (Προοίμιον είς τήν Όμηρου Ίλιάδα στίχ. 365 

(Μαίταη^3·· Απεοά. Οταβοε. 1. 13) είναι τό πτηνόν τό έπιστημονικώς ώς ίπ§β11ίΐ 

οεηη&όΐηε. ή ο&πΐιιείΐίδ γνωστόν. Νΰν παρ’ ήμΐν καλείται στραγαλιανός ("Ηπειρος), 

έν Ρόδφ στραγαλίνι, στριγατλινό έν Θεσσαλίρ, πολλαχοΰ καρδερίνα (οαπίιιεί- 

Ηδ), έν Πόντφ δέ γαρδέλιν. Περί τοΰ τύπου άστρόγ?-.ηνος δρα δσα έγραψεν δ Ε. 

Ρείίί εν Β. Ζ. 7 (1898) σ. 597. 

4 Καί Ευστάθιος ό Μακρεμβολίτης (Τό καθ’ Ύσμίνην καί Ύσμινίαν δράμα 

Δ'. 12. 3) έγραψε σχετικώς- «Ό 5’ οίκίσκους φέρων στρουθών πλάττει φυτόν, δόλον 

πλέκει κατά πτηνών καί περιεργάζεται τό πτηνόν ο?νθν λειμώνα φυτεύει, στρουθούς τφ 

λειμώνι περιπετάννυσι λεπτή μηρίνθφ τούτους άντικαθέλκων πυκνά. 
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ή χρήσις των ωδικών τούτων πτηνών εις τάς Βυζαντινός οικίας ήτο συνηθε- 

στατη, αλλα δέ φονευόμενα δια μαχαιριδίου έρρίπτοντο εντός λάκκου, όπόθεν 
επειτα αναλαμβανόμενα εψήνοντο 1. 

Έτερος τρόπος συλλήψεως ωδικών, πτηνών ήτο ό δια βρόχων, ύφ5 δ 
ονομα σπανίως δέον νά νοήσωμεν θηλείας έκ νήματος ή έκ κλαδίσκου ευλύ¬ 

γιστου, κατά τό κέντρον του οποίου ετίθετο κόκκος σίτου 2 ή παρόμοιόν τι, 
συνηθέστατα δέ δίκτυα (νεφέλαι)3 οΰτω πως επί του εδάφους προσπασσα- 

λευόμενα, ώστε όταν τό πτηνόν έλκυόμενον υπό του εντός κλωβίου ομοφύλου 
ή τών σπειρ ο μένουν κόκκων ϊπτατο εντός τής νεφέλης, τότε αυτή καταλλήλως 
έλκυομένη περιεκάλυπτε και συνελάμβανε τό καταπτάν 4. 

Τρίτον τρόπον συλλήψεως μικρών πτηνών, τον διά κατόπτρου, αναφέ¬ 

ρει χειρόγραφον τής έν Παρισίοις εθνικής βιβλιοθήκης (533 £° 34). Ό τρό¬ 

πος ουτος καί σήμερον συνηθης προς συλληψιν τών μικρών πτηνών σιταρη¬ 

θρών, τά όποια πλησιάζουσι προς τό κάτοπρον ώς δήθεν προς ύδωρ, δεν 
υπάρχει αμφιβολία δα καί κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους θά ήτο λίαν 
εύχρηστος. 

Εις τους παγιδευτικους τέλος τών πτηνών τρόπους, καί δή τούς διά 
δικτύων, πιστεύω δτι ανάγεται και τό επόμενον χωρίον τού Νικήτα Χωνιά- 

του (Χρον. διήγ. 766.9) «πάσχομεν άτεχνώς, ο καί έ'νια τών ζορων προς τά 
παγιδευόμενα έκ σφών υπό θηρευτών καί έγκλειόμενα διαφανέσιν ΰελίνοις 

ΤοΟ Μανασσή κυροΰ Κωνσταντίνου, Έκφρασις άλώσεως σπίνων καί 

ακανθίδων έν Κ. Ηογπ&, ΑηΜεΙςίεη ζυτ όγζ&ηΐϊηίδοΐιεη Είίεταΐατ σ. 6 -12 καί του 

αύτοΰ έκφρασις κυνηγεσίου γερανών (Βυζαντ. Χρον. 12.80.43 έξ. 50 έξ). 

2 Έγγίζων αύδις άνά πόδα χωρεΤν έθέλω καθά που και στρουθίον δειλόν, δτε κόκκον 

σίτου ιδόν καί επ’ εκείνον δραμόν μικρόν καί κατόπιν χοιρεΤ, μή καί είς παγίδα πέσοι. 

Ταίεΐ, Εαεύ&ίΗϋ ορυεο. 124. 68. Πρβ. καί 163.9. 

6 Καί δοκεΐ ώρμησΟαι ή λέξις (καλυφθείς) λέγει ό Ευστάθιος (Μΐςπε, Ρ. Ο. 186. 

ο2.) Α) εκ τών θηρατικών καλ/υμμάτων καί μάλλον τών κατά τάς οΰτω καλουμένας νεφέ- 

λας όπόσαι πλεκόμεναι δικτυωδώς καταπετάννυνται πετεινών καί περιειληφυΐαι κύκλφ 

αυτά κατέχουσιν έσω καί οΰκ άφιάσιν έκδιδυσκεσθαι τό άμφίβληστρον. Θεόδωρος 

ό Μητροπολίτης Κυζίκου έν ταΐς έπιστολαΐς του (Επιστολή 34 2 π. Λ ά μ π ρο υ, Ν. 

Ελλην. 20. 37) όμιλεΐ διά τον απρόοπτον όί^εθρον ορνίθων ταΐς πάγαις επανειλημμένων, 

παλαιότερον δέ Π αϋ λ ο ς ό X ι λεν τ ι ά ρ ιο ς περί κοσσύφου έμπεσόντος είς δίκτυον 

καί έξολισθήσαντος Απίΐιοΐο^ΐα Οτίεοα III1 άριθ. 396 έκδ. δΐ&άίπιτίΐΐβτ). 

Περί τής διά παλευτών προσελκύσεως καί παγιδεύσεως πτηνών τά έξης μαρτυρεί 

ό Κωνσταντίνος Μανασσής· «κάγώ γαρ ώνειροπόλουν τον τρυγητόν καί τον περί 

φθίνουσαν την οπώραν έκαραδόκουν καιρόν καί ώς επί πλέον γυμνάσαι (τόν άστρόγλη- 

νον) καί είς τό στάδιον άξων ένθα τών στρουθών οί πρεσβυγενέστεροι τούς ομοφύλους 

παλεύουσι». Κ. Ηοτηα, Εϊηΐ^ε ιιηεάίετίε δίϋοΐιε άεε Μαηε,δεσδ αηά ρΐαΐΐοοε σ. 7. Ό 

αυτός δέ συγγραφεύς έπανειλημμένως αναφέρει ίξευτάς καί παλευτάς καί βροχοποιούς 

πβ. Κωνσταντίνου τού Μανασσή, Παραμυθητικόν είς τόν σεβαστόν κυρόν 

Ίοοάννην τόν Κοντοστέφανον (Βυζαντ. Χρον. 7.641) καί Κ. Η ο γπ π, Είιαί&ε ιιηεάίεΠε 
Κ,βάεη άεε ΚοηεΙ&ηΐίη Μαηβεεεε (ΐνίευετ δίυάϊεη 28 (1906) σ. 181. 
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άγγεσιν εκείνα τε γάρ τφ τού σκεύους είλικρινεί καί στιλπνφ την τού σύννο¬ 

μου ζορου θέαν ένοπτριζόμενα συμμείξαι καί έν χρώ γενέσθαι δλως αδυνατεί 
καί διά τούτο μάτην περί τό άγγος άδημονούντα στρέφεται τφ έξηλλαγμένω 
τής ό'ψεως ώς άπεναντίφ τής πρώην έξεως έκθαμβούμενα» \ 

Νύν ή θήρα τών τοιούτων πτηνών ουδόλως διαφέρει τής κατά την 
εποχήν τών Κομνηνών καί Παλαιολόγων διενεργουμένης. Τά αυτά ό'ργανα 
καί οί αυτοί τρόποι. Σηνηθέσταται αί δι’ ιξού άληλιμμέναι λεπταί ράβδοι, 

(ά)ξόβεργες, εκ κλαδισκιον άγριελαίας, ροιάς, άμυγδαλέας, άγριαπιδέας ή 
άγρ ιοβαλαν ιδέας κατασκευαζόμεναι, ομοίως δέ καί τά εντός κλωβίων (καμ- 

πατζέδων) πτηνά, τά διά τής φδής προσελκύοντα τά ομόφυλα και κράχτες 
ή πλάνοι νύν υπό τού λαού καλούμενα2. Συνήθεις τέλος οί βρόχοι καί ό 
καθαρισμός τών ίξοφόρων λύγων διά τού χείλους. 

Είς τά μεγαλύτερα νύν ερχόμενοι πτηνά, άς όμιλήσωμεν πρώτον περί 

περδίκων. 

Τάς πέρδικας, άς από τής φωνής καί κακκάβας έκάλουν 3, έθήρευον 
οί Βυζαντινοί συχνά καί διότι τάς μετεχειρίζοντο ώς φδικά ή κατοικίδια 

πτηνά, αλλά προ πάντων διά τό κρέας τιον. 

Έν τφ πουλλολόγφ4 επαίνων εαυτόν ό πέρδιξ λέγει- 

’Εμένα πάΚ οί βασιλείς είς γενμάν τους με τρώουν 

κι οί άρχοντες, οί ενγενέίς είς πρόγεμαν καί δεΐπνον, 

δεν είναι δέ σπάνιαι καί αί μαρτυρίαι συγγραφέων, καθ’ άς περδίκια παρε¬ 

τίθεντο εις τραπέζας πλουσάον3, εστέλλοντο ώς έ'κκριτα φιλικά δώρα6 ή έχρη- 

σιμοποιούντο έν τή διαίτη ασθενών 7. 

Ώς μην κατάλληλος προς θήραν περδίκων έθεωρείτο ό Δεκέμβριος8. 

1 Έν τφ δημώδει κειμένιρ «καί δεσμούμενα έν δικτύοις». 

2 Ό παλευτής έν Θήρα λέγεται νυν παλουκάρ ις καί έν ταΐς Κυκλάσι πετα- 

δ ο ϋ ρ ο ς. Ώς παλουκάριν νυν έν Άθήναις μεταχειρίζονται γλαύκα, ακριβώς ώς επί τής 

εποχής Δίωνος τού Χρυσοστόμου, όστις περί όρνιθοθήρα είπε (Λόγ. 12. 376 έκδ. ϋΐη- 

άοΓί) «ούδέν δεΐ ούτε τροφήν προβάλλειν ούτε φωνήν μιμεΐσθαι, μόνον δ’ έπιδεικνύντα 

τήν γλαύκα πολύ πλήθος έχειν όρνεο^ν». 

3 Πέρδικες τινες κακκαβίζουσιν, αΐ καί καλούνται δι’ αύτό κακκάβαι. Ευσταθίου, 

Παρεκβ. 1290. 40. Παρ’ Ήσυχίω φέρεται καί κ α κ κ ά β α καί κ ά κκ α β ο ς. Φ. Κου¬ 

κουλ έ, Ήσυχιανά (Λεξ. Άρχ. 2.85). Παρέμεινε δέ τό όνομα καί μέχρι σήμερον πρός 

δήλωσιν εϊτε τοϋ πτηνού τούτου είτε καί τής δρνιθος τής έχούσης φωνήν πέρδικος. 

4 Στίχ. 201 (ΤλΤ 3. § η β τ, Οαηπΐιΐ3 Οτ&εεα σ. 185). 

5 Συνόδη Παπαδημητρίου, ΤΕεοάοτοδ Ρτοάτοιηοε σ. 433. 

6 Τΐι. Ρ γ ε 8 3 ε 1, ΙοΗ&πηίδ Τζεΐζ&ε ερίδίοΐ&ε έπιστολ. 48 σ. 41. 

7 Βλ. Συμεών Σήθ, Περί τροφών δυνάμειον 85.23 έξ. Αλέξανδρον Τραλ- 

λιανόν, 2. 193 (Ροδοΐιηιαηη). 

8 Εβο 3 Ιετ η ό & ε 1ι, Νίεοΐ&ΐ Οαΐΐίεΐίδ ε3.πηϊη3 στίχ. 55 σ. 46. 
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Κατ’ αυτόν οϊ θηρευτά! ή τόξα φέροντες, κα! άνιχνεύοντα ζαγάρια1 έκιύπουν 
το πτηνόν ιπτάμενον «από πτερού» 2 «’ςτά πεταχτά», όπως νυν κοινώς λέγο- 

μεν, η «τ άπετοΰ», ώς εν Ήπείρφ λέγουσι, ή τό κατεδίωκον δι’ ίεράκων και 
φαλκωνίων ώς έξης. 

Οκοιταστης, πλησιάζων εις τον τόπον, όπου ύπήρχον πέρδικες, 

επρεπε νά καβίση επί του εδάφους κα! νά άκούη τά άσματα αυτών* «εϊώ- 

θασε γάρ πρωί κελαδεΐν». Μετά ταΰτα ώφειλε νά πλησιάζη φωνάζων έα, 

έα, επιφώνημα, δπερ εκαμνε τά πτηνά «κάτω νεΰειν τάς κεφαλάς κα! μή 
ταράττεσθαι». Έν τφ μεταξύ οι παγανευται φιονάζοντες ή συρίζοντες ή κα! 

μέ τάς θηρευτικός των ράβδους κτυποΰντες τούς κλάδους και τάς βοτάνας ή 
ρίπτοντες λίθους άπεμάκρυνον τά περδίκια έκ τής κοίτης των, δταν δε ταΰτα 
άνίπταντο, έφώναζον προς τον θηρευτήν τον φέροντα τον ίέρακα ή τό φαλ- 

κώνιον « άεώρει». Ούτος τότε απέλυε τό πτηνόν επιφωνών πρόσεχε, οΰλ, οΰλ 
ουλ, χάβει λαπτρυ». Επηκολούθει συλληψις τής πέρδικος, ής άπεσπώντο κα! 

έπιπτον πτερά3, και προσκόμισις αυτής εις τον κυνηγόν, δστις θωπεΰων 
το δρνεον κα! επιφωνών ώι, ώι τό ετάγιζε διά του μυελού του θηράματος, 

ουτινος διά μαχαιριδίου άπέκοπτε τον λαιμόν4. 

Ο Μανουήλ Φίλης λεγει ότι οι σύγχρονοί του Θράκες έθήρευον τά 
πτηνά, φυσικά και τας πέρδικας, ως εξής* άφ’ ου εις ώρισμένον μέρος εστη- 

νον δίκτυα,^ έκρύπτοντο κα! άπέλυον κίρκους* ούτοι άνυψούμενοι εφόβουν τά 
πτηνά, τά όποια άθρόα διηυθύνοντο εις τά στηθέντα δίκτυα κα! συνελαμ- 
βάνοντο5. 

"Αλλον τρόπον συλλήψεως πτηνών, και βεβαίως κα! περδίκων, συνιστα 
Δη μητριός ό Κωνσταντινουπολίτης. Κατ’αυτόν 6 ό κυνηγός ραγδαίως τρέχων, 

ΝικήταΧ (ανιάτου, Χρον. διήγ. 602. 1. Διήγησις παιδιόφραστος των τετρα¬ 

πόδων ζώων στίχ. 259 (\ν 3 ξη 6 γ, Οιηιιίπσ σ. 150), Ήμπέριος καί Μαρναρώνα στίχ. 603. 

2 Μιχαήλ ψε λ λ ο ϋ, Τοις νοταρίοις τοϋ βασιλέας Κομνηνοϋ (Κ. Σάθα, Μεσ. 

βιβλ. 5.486), Δη μητριού Κωνσταντινουπολίτου, Περί τής των ίεράκων 

ανατροφής 301 (2.506. 13). Την άπό πτερού θήραν αναφέρει καί τό υπό τού Γαβριήλ 

Δεστούνη Ικδοθέν ποίημα τοϋ Άρμούρη στίχ. 35. Έν τη έξαιρέτω διηγήοει Βελθάν- 

δρου τού Ρωμαίου στίχ. 793 φέρεται· 

και πώς εκείνος πεταστόν εκατατόξευαέ τον. 

5 Κωνσταντίνου τού Παντεχνή, Ένθ’ άν. 6. 50. 

4Δ η μητριού Κωνσταντινουπολίτου, Ίερακοσόφιον 301 (2.503 - 506). 

Περί θηρας περδικο^ν δι’ Ιεράκων ή φαλκωνίων βλ. Κωνσταντίνου τού Μ α¬ 

ν ασσή, Έκφρασις (Βυζαντ. Χρον. 12.83. 155), τόν Πουλλολόγον στίχ. 361 (\ν&&ΐι6Γ, 

Ο&ηιιιαα σ. 190), τήν Άχιλληΐδα στίχ. 136. 535 (Ν) καί 415 (Τ) (£κδ. Ηε536ΐίη§·) καί βρα- 

δύτερον τόν άπόκοπον τού Μπεργαδή (Γε§Γ3ΐκ1, Βϊόΐ. Ογ. να1§. 2. 100.123). 

6 Μανουήλ Φ ιλ ή, Περί ζώων ίδιότητος 82. 1 (εκδ. Ιοίι. άβ Ρ&ιινν). 

6 Δη μητριού Κωνσταντινουπολίτου, Ένθ’ άν. 17(2.355.16). 
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επρεπε ν’ άναστήση τό πλήθος των ορνέων κα! έπειτα νά εξαπόλυση κατ’ 

αυτών τόν ίέρακα παροτρΰνων κα! βοηθών αυτόν έν ανάγκη. 

Εις τόν Μανουήλ Φίλην όφείλομεν την πληροφορίαν δτι ή πέρδιξ, ΐνα 
άπό τών πουλλίων της άπομακρύνη τόν κίνδυνον, ι'πτατο π?,ησίον του κυνη¬ 

γού μικρόν κατά μικρόν άπομακρΰνουσα αυτόν τής φωλεάς της1. 

”Αν δέ τό υπό του Άνατολίου διά πολύ παλαιοτέραν εποχήν μαρτυρού- 

μενον δτι συνελάμβανον εύχερώς πέρδικας ρίπτοντες εις αύτάς άλευρον 
βεβρεγμένον μέ οίνον συνηθίζετο κα! κατά τήν απασχολούσαν ημάς εποχήν, 

δεν δύναμαι να βεβαιώσω. Τούτο μόνον δύναμαι νά προσθέσω, δτι κα! 

σήμερον οινοπνευματώδη ποτά παραβάλλοντες συλλαμβάνουσι πτηνά, ακρι¬ 

βώς ώς ό αυτός Άνατόλιος αναφέρει2. 

"Αλλο πτηνόν, διά τόξου μάλιστα κυνηγούμενον, ήτο τό τρυγόνι ον3, 

τό όποιον τινες, κατά μάρτυρα τόν Μανουήλ Φιλήν, συνελάμβανον όρχούμε- 

νοι κα! αδοντες, απάτης χάριν4. 

Μετά τά τρυγόνια ήρχοντο τά ορτύκια, τά όποια κα! έπαστώνοντο 
ώς εκλεκτή τροφή θεωρούμενα5, και αί ύγρόβιοι νήσσαι. 

Ή θήρα τών τελευταίων τούτων πτηνών έγίνετο ώς εξής* Άφ’ ού οί 
θηρευτά! επλησίαζον εις τά μέρη, ένθα ύπήρχον τά πτηνά ταύτα, έκρουον 
κωδωνίσκους, υπό τού ήχου τών οποίων ταύτα κα! άνίπταντο. Κατ’ αυτών 
εξαπελύοντο τότε ίέρακες απόμαχοι κα! μή ικανό! πλέον προς θήραν περδί¬ 

κων, οΐτινες ώς άμοιβήν τού κόπου των έτρωγον την πρώτην συλληφθεισαν 
«ώς κα! προς τάς εφεξής καθίστασθαι επιτήδειοι»6. 

Σύνηθες επ’ ίσης ήτο τό κυνήγιον τών αγρίων χηνών και τών φασσών 

* Μανουήλ Φιλή, Έν9° άν. 46.25. 

? Βλ. Γεωπονικά 14.21 (έκδ. Βεοίτΐι). 

3 Πουλλολόγος στίχ. 361 (IV η θ γ, ΟαπηίπΗ σ. 190). Τά κατά Λύβιστρον καί Ρόδά* 

μνην στίχ. 122 (\ν & § π ε γ, Τγοϊκ ροέιπβδ). 

* Μανουήλ Φ ιλή, ’Ένθ’ άν. 72. 7. 

5 Ευσταθίου, Παρεκβ. 1917.32, Πουλλ.ολόγου στίχ. 550 (Ψι^πθγ, Γ&παΐιΐ3 

σ. 194.) Ίοιάννου τού Ευγενικού, Κώμης έκςιρασις (Σπ. Λάμπρου, Παλαιο- 

λόγεια 1. 50. 9). Περί τής χρήσεως τών κρεάτων τών όρτύγων κατά τήν δίαιταν ασθε¬ 

νών βλ. Σ υ μ ε ώ ν Σ ή θ, Περί τροφών δυνάμεων σ. 80. 24 έξ. 

6 Κωνσταντίνου τού Μανασσή, "Εκφρασις κυνηγεσίου γεράνιον (Βυζαντινά 

Χρονικά 12.83. 155), Δημητρίου Κωνσταντινουπολίτου, Περί τής τών 

ίεράκων ανατροφής 26 (2.363 20), τού αυτού, ίερακοσόφιον 303 (2.515. 516). Ίωάννου 

τοϋ Ευγενικού, νΕνθ’ άν. (Παλαιολόγ. 1. 50.9). Περί τής χρήσεο)ς τών κρεάτων τής 

νήσσης έν τή διαίτη βλ. Συμεών ΣήΘ, Περί τροφών δυνάμεων 71. 17 έξ. Ήτο δέ 

ή δι’ ίεράκων θήρα τών έλείων πτηνών καί κατά τήν αρχαιότητα γνωστή, άφ’ ού καί 

ό Αριστοτέλης τήν αναφέρει (ίστορ. περί τά ζφα 9.24.4) ώς γινομένην έν τή 

Κεδροπόλει τής Θρά,κης. Βλ. καί Π. Γενναδίου, Γεοοργικά άνάλεκτα σ. 52. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδων, Ετος Θ'. 2 
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και φασιανών1, οιτινες εξανίστανιό τής κοίτης των όχι διά φωνών και αλα¬ 

λαγμών, αλλά μόνον διά λεπτών συριγμών, άλλως άπεμακρύνοντο 2. 

Θά εθηρεύοντο δέ τότε καί τά πτηνά τά νυν κοινώς λεγόμενα κιτρι- 

ν οποΰλλια, άφ' ου ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος επαινεί καί θεωρεί πολλοΰ 
αξία τα πτηνά «καθά γε καί ό χρυσός, προς ον ευ μάλα τό γένος τούτο 
χρώζεται» 3. 

Σήμερον, δσον εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, αί γερανοί γενικώς δεν τρώ¬ 

γονται4, είναι όμως εκτός πάσης αμφιβολίας δτι κατά τούς Βυζαντινούς 
χρόνους, καί δή κατά την περί ής ενταύθα πρόκειται εποχήν, άπετέλουν αΰται 
εκλεκτόν φαγητόν. Ό Άχμέτ π.χ. εν τφ ονειροκριτική) του (κεφ. σπη'. 
σ. 234.21) όμιλει περί τού βλέποντος καθ’ύπνους δτι έσθίει κρέας γερανού, 

ό Θεόδωρος Πρόδρομος ποιείται μνείαν τού έναβρυνομένου ότι έσθίει «πιο- 

τατας γερανούς» °, δ αυτός όμιλει «διά τούς δυσορεκτούντας περί τούς γερα¬ 

νούς διά τό σύνηθες τής τροφής»6, παρίσταται δέ έν τφ πουλλολόγφ 7 καί 
αυτό τό πτηνόν τά έξης υπέρ εαυτού λέγον εμέ 

τον χρώγονσιν οι βασιλείς μετά πολλοΰ τον πόθον 

και ζρώγονσιν τα άκρη μου οι άρχοντες κρασάτα, 

άναφέρεται δε καί εις τά σχέδη τού μυός ώς εκλεκτόν φαγητόν ή κνήμη τού 
γερανού καί ή ράχις τού λαγωού 8. 

Τούτου ούτως εχοντος, εννοεί τις διατί οί Βυζαντινοί εσπούδαζον περί 

* Συνοδη Π απαδη μητρ ί ου, Τάεοάοτοδ Ργο(3γοοιο5 σ. 203 ύποσ. 172, Δη μη¬ 

τριού Κωνσταντινουπολίτου, Περί της των ίεράκων ανατροφής 26 (2. 363 20) 
του αυτοΰ ίερακοσόφιον 301(513.24), I. Τζέτζου, Έπισιολ. (0Γ3„1β1·, Αποοά. 

ΟΓ3.6011 3. 160), του αυτοΰ είς την παρΟενομάρτυρα του Χρ.οτοΟ Λουκίαν (Α. Παπαδο¬ 

πο υλο υ - Κ ε ρ α μέ ω ς, ν&π* Οταβο^ δαοΓΗ 83.23, πουλλολόγος οτίχ. 36! (σ. 190). 

’Ι“α''ν^υ>τθύ Εύγ,ενΐ/κ0ΰί Κώμης έκ(ΡΡαο'ζ (Σπ. Λάμπρου, ΙΙαλαιολόγεια 
1.50.9). Τους φασιανούς ως Ιξαίρετον τροφήν εξαιρεί παλαώτερον καί ό Χρυσόστο¬ 

μος, εις Ματθαίον ομιλία Ο' (Μ ί §ι, σ, Ρ. Ο. 58. 659. 660) του αυτοΰ, Περί ελεημοσύνης 
(Μι §; π ε, Ρ. Ο. 60. 708). 1 

* Δημητρίου Κωνσταντινουπολίτου, "Ενθ1 άν. 302(2.514.35). 
3 Ταίεΐ, Ειΐδί&ΐΐιίϊ οριιεο. 311. 65. 

, 7° Σ· Βασΐ„λΐκ0ίς> ονηγός έκ Τήνου, μέ Ιβεβαίωσεν οτι κατά τόπους νϋν τρώγονται 
αι γερανοί και οτι υπάρχει ή γνώμη ότι διά των κρεάτων αύτων δύνανται νά παρα- 

σκευασΟώσιν εβδομήκοντα επτά διάφορα φαγητά! 

* 2υνόδη Π απαδη μη τ ρ ίο υ, ΤίιβοάοΓΟδ ΡγοΟγοιβοβ σ. 203 ύποσ. 172. 

6 Συνόδη Π απαδη μη τρ ίου, Ένθ’ άν. σ. 306. 

7 Στιχ. 80 (\ν ^πηίπα σ. 381). Επειδή αί σάρκες τής γερανού είναι ξηραί 

κ«ι ινώδεις συνιστων, Τνα αΰται τρώγωνται δύο ημέρας μετά τήν σφαγήν τοΰ πτηνού. 

Μετεχειριζοντο δε της γερανού διά θεραπευτικούς σκοπούς τον μυελόν, τήν χολήν καί 
το λίπος, Συμεών Σήθ, Περί τροφών δυνάμεων 30. 31. 

■ Τ°ϋ σοφωτάιου κυροό Θεοδώρου τον Προδρόμου, Σχέδη μυός 
(Β ο ι 8 δ ο ιι ^ ό. ο, ΑηοοάοΙπ Ογκοη 1.429), ' 
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τήν θήραν των γεράνων, δι’ήν και εϊδικάς συνέγραψαν εκφράσεις, ιδιαίτερα 
διοργανούντες κυνήγια, εις ά έκάλουν καί τούς φίλους, ίνα μετάσχωσιν. 

Έγίνειο δ' ή θήρα των γεράνων ώς εξής· 

Κατά τό φθινόπωρον, καί δή κατά Νοέμβριον, δτε τά πτηνά έγκαταλεί- 

ποντα τά χιονόβλητα μέρη μετέβαινον εις τήν Αίγυπτον ], εξεκίνουν οί κυνη¬ 

γοί διά τήν θήραν. Οΰτοι, δταν έ'βλεπον τά υψηλά ιπτάμενα πτηνά, έκτύπουν 
τΰμπανον, ινα τά έκφοβήσωσιν, έξαπέλυον δέ κατ’ αυτών ένα των έμπειρων 
τής θήρας ίεράκων «εις τά γερανοφόνια τούς ομοφύλους παιδοτριβούντα». 

Ούτος ύψούμένος τότε ήρπαζεν ένα τών γεράνων, έν ω οί άλλοι κυκλούντες 
τον ομόφυλον προσεπάθουν νά τον σώσω σι, ραμφίζοντες τον εχθρόν. Ήτο 
δ’ ή πάλη αύτη, τήν οποίαν μετ’ ενδιαφέροντος καί αγωνίας παρηκολούθουν 
οί κυνηγοί, πολύ κρατερά καταλήγουσα πολλάκις μέν εις τήν νίκην τού αετού, 

ούχί σπανίως δμως καί εις τραυματισμόν ή καί θάνατον αυτού 2. 

"Οταν ή συμπλοκή εύρίσκετο εις κρίσιμον σημεϊον, τότε άνήρ έφιππος 
διέγραφε κύκλον, τούτο δ’ ήτο σημεϊον δτι οί κατέχοντες τούς νεωτέρους 
ίέρακας ώφειλον νά τούς άπολύσωσιν. Έν τφ μεταξύ οί κυνηγοί διηρούντο 
εις τέσσαρας ομάδας «ώς από τετραγώνου τάς γεράνους κυκλώσοντές τε καί 
ύπαντιάσονιες», έ'βλεπον δέ προς τά άνω, τήν πάλην παρακολουθούντες. 

Έν τφ μεταξύ οί άπολυθέντες ίέρακες άθρόοι άνυψοΰμενοι εβοήθουν τον 
παλαίμαχον, δστις τελικώς καταβάλλων κατήγε τό θΰμά του. 

Φαίνεται δ’ δτι ή πτώσις τού πτηνού παρειχεν εξαιρετικήν εύχαρίστησιν, 

άφ’ ού καί οί συγγραφείς ιδιαιτέρως περιγράφουσι τήν ηδονήν, τήν οποίαν 
παρειχεν ή γέρανος «έπορχουμένη τον θάνατον καί νυν μέν τά πρανή, νυν 
δέ δεικνύουσα τά ύπτια» δ. 
Ή τύχη τού καταπεσόντος πτηνού ήτο οίκτρά’ τού άπέκοπτον οί κυνη¬ 

γοί διά μαχαιριδίου τό ράμφος καί τούς όνυχας καί τό άφινον είς τήν 
διάκρισιν τών νεαρών όρνεων, τά οποία τό έρράμφιζον μέχρι θανάτου. Ό 
συλλαβών ιέραξ, άφ’ ού συνελάμβανε τό πολύ τέσσαρα πτηνά, ί'να μη κουρα- 

σθή καί καταστή άχρηστος, έκρατεΐτο καί ώς άμοιβήν έλάμβανε τά έντόσθια 
τοΰ πτηνού, έπινε δέ καί τό αίμα αυτού 4. 

1 Θεοδώρου τοΰ Προδρόμου, Στίχοι είς τούς διόδεκα μήνας (ΕχίΓ&ίίδ άεε 
Μδ. 11.186, Κωνσταντίνου τοΰ Μανασσή, "Εκφρασις κυνηγεσίου γεράνων 
(Βυζαντ. Χρον. 12.83.77). 

2 “Εχομεν μάλιστα καί συνταγάς προς θεραπείαν ίεράκων πληγωθέντων υπό γερα¬ 

νών, Όρνεοσόφιον 99 (2.560.50). Ό Άμασείας Ά στέρ ιος, (Όμιλία είς τόν πλού¬ 

σιον καί είς τόν Λάζαρον Μ ί § π 6, Ρ. Ο·. 40.172Α) λέγει ότι «αί άγέλαι τών γεράνων 
μια; τών σύννομων περιπεσούσης θηράτροις περιίπτανται τήν κρατουμένην καί τίνος 
οδυρτικής κλαγγής τόν αέρα πληροϋσι τήν ομόφυλον ζητοΰσαι καί σύννομον». 

3 Μιχ. Ψελλοΰ, Χρονογραφία 224.35 (έκδ. Σάθα). 

4 Τού Μανασσή κυροΰ Κωνσταντίνου, ’Έκφρασις κυνηγεσίου γεράνων 
(Βυζαντ. Χρον. 12.81-88), Δημητρίου Κοινστα. ν τ ινο υπο λ ίτ ο υ, Περί τής τών 
ίεράκων ανατροφής 17 (2.355.356), Ταίοΐ, ΕιΐδΙ&ϋιϋ οριίδο. 352.59. 
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ΕΙπον ανωτέρω δπ οι Βυζαντινοί, παρά την σημερινήν συνήθειαν, 

έτρωγαν γερανούς- ή προτίμησίς των δμως φαίνεται δτι έπεξετείνετο καί επί 
τά παγώνια. Αί σχετικά! μαρτυρίαι είναι σαφέστατοι. Ό Άχμέτ έν τφ ονει¬ 

ροκριτικά του (σπζ' 234.1.4) όμιλεϊ διά τον βλέποντα καθ’ ύπνους δτι 
έσδίει «κρέας ταώ», έν χρυσοβούλλφ Νικηφόρου του Βοτανειάτου ή μονή 
Βατοπεδίου^ απαλλάσσεται τής παραχωρήσεως χηνών, νησσών, περδίκων, 

γερανών καί ταώνων1, ο Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (Οριιεο. 353.70) έγραψε 
«καιρός ήμΐν τούς ταώνας καί τούς γαλαθηνούς άρνειούς έπανήγαγεν», ό 

Θεόδωρος Πρόδρομος έμνημόνευσε των δυσορεκτοΰντων «περί τούς ταώς καί 
γερανούς διά τό συνηθες τής τροφής»2, ό I. Τζέτζης περιέγραψε συμπόσιον, 

καθ’ δ παρετέθησαν «όρνεις όποιοι οί έκ Παιώνων καί Φάσιδος»3, ό ανώ¬ 

νυμος έν τή περί χυμών βρωμάτων καί πωμάτων πραγματεία 

Ρ1ιγ$ίοί 6ϋ ιηεάίΗ Οπιβοί ηιίηοΓΟδ 2.257.22,260.2) έχαρακτήρισε τά 
κρέατα τού ταώ ως σκληρά καί δύσπεπτα καί τέλος κατά τον ΙΖ'. αιώνα 
εν τφ Φουρτουνάτφ του Φωσκόλου (Ε'. 71) παριστάνεται ό δούλος Μπο- 
ζίκης λέγουν 

άπάκια και λουκάνικα εχομεν οοα Θέλω 

δεκαξι ορτύκια, πέρδικες οκτώ και δύο παγώνια.. 

Πριν η έξετασωμεν τα κατα την θήραν διαφόρο>ν τετραπόδων, σκόπιμον 
κρίνομεν νά κάμωμεν βραχύν λόγον περί θηρευτικών τινων δημωδών όρων, 

τούς οποίους έγνοδρισεν ήμϊν ό καί τόσας άλλας σπουδαίας λαογραφικάς 
πληροφορίας διά τούς χρόνους του παρασχών μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 
Ευστάθιος. 

Κατά τον συγγραφέα λοιπόν τούτον (1917.32) «διαυλωνία τοπική στε- 

νότης, καθ ήν δρτυγες ή απλώς άγριοι όρνιθες άγρεΰονται. Εθνική δέ λέξις 
αύτη γνώριμος τοϊς περί Σινώπην οίκοΰσι προς βορράν». 

Ιόν όρον αληθές είναι δτι δεν άναφέρουσι παλαιότεροι τού Ευσταθίου 
συγγραφείς, άν δμως λάβη τις ύπ’ όψιν δτι τό ρήμα διαυλωνίζω, επί τής 
σημασίας τού ρέω δι’ αύλώνος, αναφέρει ό Αριστοτέλης (Μετεωρ. 2.8), κείται 
δέ τό αυτό ρήμα καί παρ Αθηναίφ (5.189) επί άνεμου εκατέρωθεν προσ- 

πνέοντος, προς δέ δτι τό αυλώνας είναι τοποονύμιον μεσαιωνικόν καί σημε¬ 

ρινόν καί δτι τό αύλουνιά λέγεται έν Μεστοϊς τής Χίου, τότε θά δεχθή 
μεθ ημών δτι ή λέξις ήτο αρκούντως παλαιά καί δή, ως έκ τού τύπου της 
φαίνεται, αρχαία Ελληνική κληρονομιά. 

Παρά τού αυτού Ευσταθίου (1031.42) μανθάνομεν δτι «οί ίδιώται κοι- 

1 Βλ. τό περιοδικόν Γρηγόριον Παλαμάν 3. 210. 

2 Συνόδη Παπαδη μη τ ρ ίου, ΤΙιεοάοτοδ Ρτοάτοπιοε σ. 306. 

* I. Τζέτζου, Είς τήν παρθενομάρτυρα τοϋ Χρισχοΰ Λουκίαν {Α· Παπαδοπού- 

λου —Κεραμέως, Υεπε Οτκεα ηεοπι 83. 23). 

ταΐα καλούσι τάς δρεινάς εύνάς των θηρών». Καί δτι μέν ή ονομασία έλήφθη, 

κατά τον σοφόν ιεράρχην, έκ παρομοιώσεως Όμηρικής, έν ή ό λόγος περί 
νεβρού έξ εύνής έκπηδήσαντος καί υπό τού θηρευτού βληθέντος, δεν φαίνε¬ 

ται πιθανόν. Ενταύθα πρόκειται περί τού ούσιαστικοποιηθέντος ουδετέρου 
τού επιθέτου κοιταΐος τού χρησιμοποιουμένου προς δήλωσιν τού φωλεού των 
ζώων, ακριβώς ώς μετεχειρίσθη τήν λέξιν πολύ παλαιότερον καί ο Πλούταρ¬ 

χος (Τιβέρ. Γράκχ. 9). Μετεχειρίσθη δ’ ό αυτός Ευστάθιος (Ορα$ο. 265. 70) 

τό ρήμα κοιτάζομαι επί θηρίων, ό δέ σύγχρονος αυτού Κο)νσταντΐνος Μανασ- 

σής επί πτηνών λ "Οτι δέ προς τήν λέξιν σχετίζεται καί ο έκ των θηρευτών 
κοιταστής, περί οΰ ανωτέρω ωμώήσαμεν, είναι φανερόν. 

Νύν ή μέν λέξις κοιταΐον δεν σώζεται, ή κοίτη δμοος είναι πολύχρηστος 
περί ορνίθων οικιακών προκειμένου 2, έν Κεφαλληνία, επί λαγωοΰ, τό άπό- 

κοιτο καί έν Κύπρφ, έπΐ άλώπεκος, ό ά λωποκο ίτης. 

Καί έπειδή περί κοίτης ο λόγος, λέγομεν δτι κατά τον ΙΒ'. αιώνα υπήρχε 
καί τό σημερινόν καρτέρι ή (κατα)δόχι, ώς συμπεραίνομεν έκ τού I. 

Τζέτζου, δστις, έτυμολογών τό έπίθετον άτοπος, λέγει δτι τούτο έλέχθη 

έκ τόπων, οϊς οί κυνηγοί καθήμενοι λαθραίους 

τούς Θήρας κατεργάζονται καί κτείνουσι τοξείαις3. 

Ό αυτός Ευστάθιος μάς πληροφορεί (543.18) δτι επί των χρόνουν του 
«ή κοινή γλώσσα έκ τού ετέρου τόπου τού φύσει περιεκτικού τοπάζειν λέγει, 
ο καί κοιτάζειν τοπάζει γούν τις θηρία εις τό κυνηγηθήναι» έν άλλαις λέξεσι 
τό τοπάζω, τό οποίον σημαίνει διευθύνω ζφόν τι είς τόν προσήκοντα τόπον 
ή σημειώ τόν τόπον, όπου μένει ή καταφεύγει πτηνόν ή ζφον, κατήντησε νά 
σημαίνη απλώς παρατηρώ, κατέστη δήλα δή συνώνυμον προς τό κοιτάζω4. 

Τό ρήμα υπό τόν τύπον τοπώνω, έπί τής σημασίας ταύτης σώζεται 
παρ’ Έρωτοκρίτφ (β'. 697), ένθα άναγινώσκομεν 

καί προς τά δάση περπατεΤ, τοπώνει καί ξανοίγει 

δγιά νά βοή άγριο τίβοτσι νά κάμη τδ κυνήγι 

καί έν τή συνήθει Κρητική διαλέκτω, έν ή συνήθη τά «τοπώνω τό λαγό» 

1 Του κυροϋ Κωνταντίνου Μανασσή, Μονφδία έπί τφ άστρογλήνη» αύτοΰ 

τεΟνηκότι έν Κ. Η οι η 3,, Εΐηΐ§€ υηοάΐετίβ δΐΐίοΐίε άεκ Μ3.η&δ865 ηηά. Ιΐδίχοοδ 6. 7. 

2 Ό Δ η μ ή χ ρ ι ο ς Κ ω ν τ α ν χ ι ν ο υ π ο λ ί χ η ς, Τερακοσόφιον 301 (2. 503) («μίλησε 

καί περί κοίτης περδίκων. 

3 I. Τζέτζου, Χιλιάδ. 8.236.898. 

4 "Ορα δσα περί χοΰ κοιτάζοχ έγραψα είς τάς παρατηρήσεις καί διορθοχσεις είς τούς 

Ελληνικούς παπύρους σ. 13. Ό Νεόφυτος ό έγκλειστος, Έγκιόμιον είς τόν άγιον 

ιερομάρτυρα Πολυχρόνιον (Απ»!. ΒοΙΙ. 26. 178. 12) είπε- «τάς νιφάδας των κακοδοξούν 

καί τάς πίκρας τιμοχρίας ως βέλη νηπίων έτόπαζε», 
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== σημειώνω τό μέρος, όπου μένει ο λαγός και «ξάνοιξε νά τοπώσης που θά 
κάτσουν οί πέρδικες», ήτοι νά παρατήρησης1. 

Τέλος ο Ευστάθιος βέβαιοι (1928. 34) οτι «εγνωσται μέχρι καί νΰν ή 
των θηρατικών νεφελών χρήσις πολλοΐς, παρ’ οίς και νεφελοστάσια ό τόπος 
τής τοιαυτης των δικτύων θήρας λέγεται». 

# ('Ενκ τών τετραπόδων, τά όποια συνήθως εθήρευον οι Βυζαντινοί ήτο ό 
λαγός, ό όποιος καί τό δέρμα του παρείχε προς εσωτερικήν των φορεμάτων 
επένδυαιν2 καί ως φιλικόν δώρον πολλάκις εστέλλετο3, εκλεκτόν φαγητόν 
θεωρούμενος. Ο ίδιος έν τη γνωστή παιδιοφράστφ διηγήσει των τετραπό¬ 

δων ζφων (στίχ. 296) παριστάνεται λίγων 

εοθίονν με οι βασιλείς και τρώγουν με οι ρηγάδες, 

0ί αρ%,οντες, οι ενγενεΐς και πάοο. ,άνθροοπότης 

και βάνονν με εις εμορφας κούπας με πιπεράόες4 * * 7 

Εγίνετο δ ή θήρα τοϋ λαγού ή, ώς ελεγον, τό λ αγοκυ νή γιονδ, 

κατά τους φθινοπωρινούς καί χειμερινούς μήνας ή καί δή ώς εξής· 

Οί βοηθοί των κυνηγών, βραδέως βαδίζοντες, ή πλήττοντες τον μηρόν 
των διά μάστιγος \ προσεπάθουν δΤ αλαλαγμών νά έκφοβίσωσι τό ζώον 
καί νά τό κάμωσι νά εκπηδήση εκ των θάμνων καί βότανών, όπου εκρύ- 

πτετο. Τούτου γενομένου, οί έπιβαίνοντες ίππων κατεδίωκον τό ζφον έξαπο- 

1 Έκ Κρητικού ποιήματος είναι καί ό στίχος 

κι ενα λαγόν ετόπωσα (= παρετήρηοα) ’ς τον κάτω δρν τον πόρο 

Α. Κριάρη, Κρητικό άσματα 224. Βλ. καί Στ. Ξανθουδίδου, Έρωτόκριτος σ. 717. 

Μιχαήλ Άκομινάτου τοϋ Χωνιάτου, Τά σφζόμενα 2.355.23. 

* Ηιρροίγίβ Νοΐτεί, ΡεΙίτεε ίηέόίίδ άβ Μίοΐιβΐ Αρο3ίο1ΐδ σ. 77. 

4 Περί τής εν τή διαίτη χρήσεως των κρεάτων τοϋ λαγωοϋ βλ. Συμεών Σήθ, Περί 
τροφών δυνάμεων 61. 8 εξ. 

!'?ε°?; Β«λσαμών, Εις τον ΚΔ' κανόνα τής έν Τρούλλφ ΣΤ' οίκουμ. συνόδου 
α λ λ η - Π ο τ λή, Σύνταγμα 2. 358). Τό λαγοκυνήγι φέρεται καί εις στίχους σημερινών 

δημωδών ποιημάτων τής Καλλιπόλεως. 

* Ό Όκτώβριος λέγει ότι: 

κιρκοις τε και οκυ/,λαζι καί βέλονς δρόμο) 

αίρει πετεινα και λ.αγονς και δορκάδας 

Μανουήλ Φιλή, Εις τούς ιβ' μήνας (I ά 616 γ, Ρθγείοί βί πισάΐώ Οτ36α ωίηοτβε 
1· 291), ό δέ Δεκέμβριος παρίσταται τά εξής περί έαυτοϋ λέγων 

θηρώ λαγωονς άγρίαν ευωχίαν 

καί περδίκων πίμπλημι δαΐτας πλουσίων 

Ι>εο δ ί β γ π ό 8.01ι, Νίοοίαϊ ΟαΙΗοΙίε οβηηίπα σελ. 46 στίχ. 55, 

7 Τ & ί ο 1, Εμδΐ&ΐΐιϋ ορσες. 356.32. 
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λΰοντες άμα κατ’ αυτού τούς λακωνικούς κύνας ή ή φάλκωνας ή ίέρακας ή 
αετούς ή πετραίους ερωδιούς2. Τό ζφον καταδιωκόμενον έκ τής γής μέν υπό 
των κυνών, έκ τού άέρος δέ υπό των έν τω μεταξύ ύψωθέντων καί μετά 
ροίζου καταφερομένων ορνέων εταράσσετο καί έλάμβανε ή την προς τά άνω- 

Εϊκ. 3. Πώς εθήρευον τούς λαγωούς. Έκ χειρογράφου των κυνηγετικών τοϋ Όππιανοϋ 

τής ΙΕ' έκατονταετηρίδος. (Έθν. Βιβλ. Παρισίων άριθ. 2,736, φ. 47). 

φερή άγουσαν ή έτρεχε διά τού ομαλού μέρους προσπαθούν νά εξαπάτηση 
τούς διώκοντας δι’ επιτηδείων εγκαρσίου αλμάτων 3 (είκ. 3). Αί άπεγνωσμέναι 

1 Πτηνόποδες λαγίναι λέγονται υπό τοϋ Νικήτα Χωνιά του έν τή χρονική του 

διηγήσει 376.7. Βλ. καί παιδιόφραστον διήγησιν των τετραπόδων ζφων στίχ. 255 

(\Υ 8»ιι εγ, Οαπαϊηα σ. 150), Ταίβΐ. Ευδί&ΐΐιΐί ορπεο. 356.52. 

7 Μανουήλ Φ ιλή, Περί ζώων ίδιότητος 10- 12 (έκδ. _Το1ι. <3.6 Ραπνν), Βέλθανδρος 

καί Χρυσάντζα στίχ. 770. 

1 Μιχαήλ Ψελλοϋ, Τοϊς νοταρίοις τοϋ βασιλέτος Κομνηνοΰ (Κ. Σάθα, Μεσ. 

βιβλ. 5.486), Θεοδώρου Μητροπολίτου Κυζίκου, Έπιστολαί* έπιστ. 34 (Σπ, 

Λάμπρου Ν. Έλλην. 20. 37). 
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Τέλος ό λαγός συνελαμβάνετο καί υπό των κατ’ ηΛΓΛ« *&„ ι 

*λ“βμ4’ τινο’6ι" ~*ν-« 

ίν αΙ^γγ; 'ζ:·2ηηι\νχ:τΓ ■—* ^ *°! “ 
Έπισιολαί- ^.81(2*. Λό μ«" £, ΖΪ2 ΓΚ 

Χ«ί Χρ.σνόφορος ό Μ,,.1 ,α ο5 (ΕΓκ!Γλ οΓΓ', Υ““ν 
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13 εξ. ό Ίωάννηε Εύν.νικΤ' ΚΛ ° Χω''·.«της, Χρον. διήγ. 4ΒΒ. 

1.50.9) καί πολύ παλαιότερον ό Xρ υσόσ ™ ΓοΤ* Έ^*’ Λ“ μ,πρ 0«^Παλαιολόγεια 
Ίουλιανόν (Μ ί £ η β, Ρ. Ο. 502. 674). ^ ζ> γκω^ιον ει9 Έ0ν άγων μάρτυρα 

Ρ,β-^Γ ’Αί*“σεί“- Α°« κατηγορητικός χατά τβν ΚαΑανδών (Μίβ, β, 

*+* «* 
τηριδος σελ. 47 και 48. 6 μ ζ Ρ Δ τομίί) τγ)? παρουσης Έπε- 

πρου, Ν. Έλλην. 20.27^ °π°λίτον Κ « ζ ι * ο υ, Έπιστολαί· έπιστ. 84 (2π. Λάμ- 

τ ®εοδώΘ°υ Μητροπολίτου Κυξίκου, Ένθ’ άν, 
Ιιχαηλ ψελλοϋ, Χρονογραφία 224.29. 
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δ παρδαλαγωγός, δστις εκ των όπισθεν ερχόμενος έπίεζε τους μυκτήρας του 
θηρίου, τό όποιον ούτως ήναγκάζετο ν’ άνοιξη τό στόμα καί ν3 άφήση τό 
θήραμα. "Ως αμοιβή προσεφέρετο εις την πάρδαλιν αμέσως εντός ξύλινου 
σκουτελίου τό αίμα του σφαγέντος λαγοί καί τινα των έντοσθίων αύτοϋ, 

απομακρυνόμενου καταλλήλως έπειτα διά λακτίσματος του σκουτελίου. 

Εννοείται δ’ οτι ή θέσις του κυνηγοί δεν ήτο πολλάκις καθόλου ευχά¬ 

ριστος, διότι τό θηρίον καί ωργίζετο, οπότε, προς αποφυγήν δυσάρεστων, 

τοί ετεινεν ούτος την λεοντήν ή τήν βΰρσαν, τήν οποίαν περιεζώννυτο καί 
τήν οποίαν τούτο κατεξαινε 1. 

Μετεχειριζοντο δ’ οι Βυζαντινοί τάς παρδάλεις κατά τήν θήραν ου 

Είκ. 4. Θήρα λαγωοΰ υπό εφίππου χρησιμοποιοϋντος ρόπαλον. 

Έκ τοΰ χειρογράφου τοΰ Σκυλίτση. 

μόνον λαγωών, άλλα καί έλάφων, ως κατωτέρω θά ίδωμεν, ώμίλησε δέ 
καί ό Θεόδωρός Βαλσαμων δια τά «υπό ορνέων θηρευτικών ή κυνών ή παρ- 

δάλεων θηρευόμενα ή πνιγόμενα» 2. 

Εις τήν συνήθειαν δέ αυτήν δέον ν’ άποδώσωμεν καί τό ό'τι ό πενθερός 
του Διγενή του έ'δωκεν ώς δώρον γαμήλιον 

δώδεκα πάρδους διαλεκτούς, δοκιμασμένους πάννΛ. 

Πλήν τοί λαγωοΰ, μέ μάγγανον 4 ή μέ κυνας καί φάλκωνας συνελαμ- 

1 Κωνσταντίνου τοΰ Παντεχνή, Έκφρασις κυνηγεσίου περδίκων καί λαγωών 
έν Αηπιιε,ίτε άε 1’ Αεεοοΐίΐΐΐοη 6. 51. 52. 

5 Εις τον ΞΓ'. κανόνα των άγιων Αποστόλων (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2. 81). 

3 Στίχ. 2260 (χειρ. "Ανδρου). 

4 Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζώων στίχ. 289 (\ν & ^ π ε χ, Ο&πηίηα 

σ. 151). Δι’ επιβουλής σύλληψιν άλωπέκων αναφέρει καί Ιωάννης ό Ευγενικός εις 

τήν κά)μης έ'κφραοιν (Σπ. Λάμπρου, Παλαιο?ώγεια 1-50.9). Βλ, καί Κωνσταντό 
νου τοΰ Παντεχνή, ΈνΟ’ αν. 6. 49, 
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βάνοντο και αλωπεκές, <δν έχρησιμοποίουν τό δέρμα προς έπένδυσιν τών φορε¬ 

μάτων κατα τον χειμώνα1 ή άς μετεχειρίζοντο προς θεραπείαν της άρθρίτιδος 

έντός ζέοντος ελαίου Ιμβαπτίζοντες αΰτάς καί διά τοΰτου άλείφοντες τά 

πάσχοντα μέλη 2. 

Ως δέ τον λαγόν ουτω καί την έ'λαφον συχνά καί ευχαρίστως εκυνή- 

γουν οί πλούσιοι καί οϊ βασ,λεϊς =, άφ’ οί τό κρι'ας αυτής, άς ή Ιδία αυτε- 

παινουμένη λέγει, 

άαύγκριτον υπάρχει 

επάνω εις τά κρέατα των τετραπόδων ζφων4 

καί τά κέρατά της δέ πολλαχώς έχρησιμοποίουν οί Βυζαντικοί. 

Φαίνεται δ5 δτι κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους, καί δή κατά την «Απα¬ 

σχολούσαν ημάς περίοδον, ήσαν αί έλαφοι συχναί εν Έλλάδι. Έν τώ βίω 

της όσιας Θεοκτιστης λ.χ. άναφέριται δτι ή νήσος Πάρος έρημος τότε, «είχεν 

ελάφων θήραν πολλήν»5 κυνήγιον δ5 ελάφων άναφέρει ή παιδιόφραστος 

διήγησις των τετραπόδων ζφων (στίχ. 255 σ. 150), καί εις την Πέτριναν της 

Λακεδαίμονος επί των χρόνων του ό Ιωάννης Ευγενικός6. Τήν ύπαρξιν 

τοιούτων ζφων έν τη περί τον Αξιόν ποταμόν χώρα πιστοποιεί 0 ουγγρα- 

φευς του νεκρικού διαλόγου Τιμαρίωνος7, καί τό τοπωνύμιου δέ «λαφικόν 

βουνίν» τό εν τοΐς μέσα ιωνικό ις έγγραφο ις άναφερόμενον, πλήθος ελάφων 

υποδεικνύει 8. 

Εκυνηγουν δε τό ζώον, τό όποιον άνεκάλυπτε νεμόμενον ό σκοπεύς, 

είτε διά τόξου 9, εϊτε διά κυνών και ελαφρών δρομαίων ίππων10, (είκ. 5) 

1 ΜιΧ«ήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου, Τα σφζόμενα 2.355.23. 

2 Θεοδώρου τού Προδρόμου, Δεητήριος εις τόν αύτοκράτορα περί ζιόσης 
αλωπεκος (ΜιΠετ, Κβοιιοί] II 0. 531 στίχ. 58). 

8 Λέοντος Γραμματικού, Ίσιορ. 30.22. Άχμέτ, Όνε.ρ. σμ'. σ. 194.12 σμβ' 

σ;220; Μιχαήλ Ψελλοϋ, Χρονογρ. 266.20, Θεοδώρου Προδρόμου, Εις τόν 

αυτόν βασιλέα (Μανουήλ τόν Κομνηνόν) έγκώμιον (Μ ί 11 ογ, Κ,βοπβίΐ II 775), Νικήτα 
Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 433. 13 έξ. 

4 Διήγησις παιδιόφραστος των τετραπόδων ζφων στίχ. 340 (\ν & £ ιι β Γ ΟαπηΟιζι 
σελ. 153). 

° Θεοφίλου Ίωάννου, Μνημεία αγιολογικά ο. 9. 

6 Ίωάννου Ευγενικού, ΈνΐΓ άν. 1. 50. 9. 

7 ΚΠίβδβη, Αηίΐΐί^ίβη 1.4.44.145. 

# ? 0ι1ί:3-' 1 άιρίοκη 526.11, δραίβ, Όίρίοιηί Ογοοϊ δίοίΐ. ίπβά. 30. δ. Θήρα ελάφων, 

κάπρων και δορκάδων γίνεται σήμερον πολλή έν Βιθυνία εις τά όρη τού Καρά - ντάγκ! 

9 Χρυσοστόμου, Ομιλία εις τήν δευτέραν των παραλειπομένων (Μί^ηβ, Ρ. Ο. 

56.118), Του Μανασσή κ.υροΰ Κωνσταντίνου, Έκφρασις κυνηγεσίου γερανών 

(Βυζαντ. Χρον. 12-80.41), Μ αχ Ττειι, Νΐοερίιοπ ΟΐΓ^οάετ^β Άά Απ^οΐοε οταΐΐοπεε 
ίΓ65 σ. 31, Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 53.25. 

(Μί8ηΓρμ0. 36.6487λυμίτΟ',’ ’ΒξήΥ’1<’'?’ ^ 6 β6ΐ°? Γ?ΊΥό^<>ί ^«ολόνησε 
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είτε καί διά παρδάλεων, ώς σαφέστατα δεικνύει ή παρατιθέμενη είκών1 (είκ. 6). 

Έκ τών νόμων μανθάνομεν προσέτι δτι πολλάκις ήνοιγον λάκκους, ίνα 

εντός αυτών έμπέσωσιν αί ελαφοι2. 

Ό Χρυσόστομος όμιλε! περί θηρευτών απερχομένων εις κρημνούς καί 

Είκ. 5. Σκηνή κυνηγίου έλάφου, άπεικονιζομένη επί μιας πλευράς Βυζαντινοί 

κιβωτιδίου τοΰ Γ αΐώνος, άποκειμένου έν τφ Βπίίδΐι Μαεειιιη. 

βάραθρα καί όρη άβατα, ίνα θηρεύσωσι δορκάδα3, ό Άχμέτ έν τώ ονει- 

ροκριτικφ του αναφέρει σφαγήν δορκάδος 4, κατά τόν ΙΑ'. αιώνα Χριστόφο¬ 

ρος ό Μυτιληναιος μνημονεύει θήρας νεβρών δειλών δορκάδων5, κυνηγεσίου 

Είκ. 6. Πάρδαλις καταδισικουσα έλάφους. Έκ χειρογράφου τοΰ Γ αΐώνος. 

δέ δορκάδων έπί Παλαιολόγων δ τε Μανουήλ Φίλης6 καί ό Ιωάννης 

Ευγενικός7. 
Έγίνετο δέη θήρα τών δορκάδιον, αΐτινες κοινώς γαζέλια εκαλούντο8, 

1 Εικόνα κατατοξευομένης έλάφου βλέπε καί έν τή Όκτατευχω τοΰ Σερ άγιου (Ρ1. 

XIΓΙ Ν° 40 έκδ. τοΰ ΡιοσσικοΟ Ινστιτούτου τής Κωνσταντινουπόλεως). 

2 Βασιλικ. βιβλ. 60 τίτλ. 3, κη'. 

* Χρυσοστόμου, Έγκώμιον εις τόν άγιον μάρτυρα Ίουλιανόν (Μί^ηβ, Ρ. Ο. 

50.2 674). 

4 Άχμέτ, Όνειροκρ. σμ'. σ. 194.22. 

5 Βά. ΚτιτΙζ, Όΐε Οβάϊοΐιΐε άββ ΟΰπείορΙιοΓοε Μίΐνίεηοίοε σ. 40. 

6 Μανουήλ Φιλή, Εις τούς ιβ'. μήνας (Ιάοΐετ, Ρΐιχδϊοί εί υΐεάκμ Οταβοϊ αιίηο- 

τβδ 1.291). 
7 Ίωάννου Εύ γενικό δ. Έν&’άν. 1.50.9. 

? Συμεών Σήθ. Περί τροφών δυνάμεων 33,0. 
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κατά^μήνα μάλιστα "Οκτώβριον, καί ούχί διά βρόχων, διότι τοΰτους άπέφευγε 
τό ζώον διά την οξύτητα της όράσεως \ αλλά διά τόξων καί 6Γ αετών2. 

Κείμενον του Θ'. αίώνος αναφέρει κυνήγιον έλάφων ή των άλλων κερασ¬ 

φόρων 3. "Ότι υπό τά άλλα ταΰτα κερασφόρα νοούνται καί αίγες άγριαι, 

είναι πολύ πιθανόν. Ούτως έν τφ βίφ της όσιας Θεοκτίστης λέγεται δτι έν 
Πάρω ύπηρχον αίγαγροι «ταΐς μέν ελάφοις την χροιάν παραπλήσιοι, μείζους 
δ3 ελάφων τό μέγεθος, τό δέ κεράς δόλιχόν όσον εκκαιδεκάδορον» κυνηγού- 

μεναι ύπό των εξ Εύβοιας ερχομένων κυνηγών4. Κυνήγιον δ*αιγών πολλαχού, 

καί μάλιστα περί την Λυκίαν, επί τών χρόνων του πιστοποιεί ό Θεσσαλονί¬ 

κης Ευστάθιος (774.38. Πβ. καί 450.17). 

Γνωστόν είναι δτι από τών αρχαιότατων χρόνων ύπηρχον εις τάς Έλλη- 

νικάς χώρας άρκτοι, τάς οποίας αναφέρει καί ό “Ομηρος εν τη Όδυσ- 

σεία (Λ. 611). Μετά ταΰτα ό περιηγητής Παυσανίας αναφέρει δτι επί τών 
χρόνων του εζων άρκτοι επί τοΰ Παρνασσού, τού Ταϋγέτου καί επί τών 
ορέων τής Αρκαδίας καί τής Θράκης. Ή ύπαρξ.ς όμως του θηρίου δύναται 
νά πιστοποιηθή καί εις μεταγενεστέρους αιώνας. Ούτως επί τής εποχής τών 
εΐκονομάχων περιγράφεται θήρα άρκτου εις τά πέριξ τής Νικομήδειας 5, ό 
Ισαακιος Κομνηνός καί ό Μανουήλ άναφέρεται ότι εμαίνοντο περί τάς 
άρκτους6, κατά τον ΙΑ λ καί 1Β'. αιώνα έπί τοΰ Μακεδονικού Όλυμπου 
υπήρχον άρκτοι7 καί κατά τό συναξάριον τοΰ τιμημένου γαδάρου (στίχ. 38) 

εκυνηγουντο αρκούδες,^ αγριόχοιροι, λέοντες καί παρδάλεις. Καί λέγει μέν ο 
Μιχαήλ Ακομινάτος δτι επί τών χρόνων του τά θηρία ήσαν σπάνια καί 
δυσθήρατα προσφερόμενα εϊς τούς ευχαρίστως εσθίοντας αυτά Λατίνους« 

ούχί όμως, φαίνεται, καί τόσον σπάνια, αφ’ οΰ κατά τον ΙΕ'. αϊώνα μεσοΰντα 
Κυριάκός ο έξ Άγκώνος μαρτυρεί δτι ύπηρχον έν ΓΙελοποννήσω έλαφοι 
καί άρκτοι9. 

Χρυσοστόμου, Επιστολή προς μοναχούς (Μ ΐ £· η ε, Ρ. Ο. 60. 754). 

2 Μανουήλ Φιλή, “Ένθ’ άν. καί τοΰ αυτού, Περί ζφων ίδιότητος 10. 12. 

3 Άχμέτ, Όνειροκρ. σμ'. σ. 194. 12. 

Θεοφίλου Ίωάννου, Μνημεία αγιολογικά σ. 9. 

6 Βίος Κοσμά καί Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού (Α. Π απ αδ ο πού λου - 

Κερά μεως, Άνάλεκτα Ίεροσολ. Βιβλιοθήκης 4. 1). Παλαιότερον ό Χρυσόστομος, 

εις Ιοκχννην όμ,λία ΜΖ'. (Μί8πε, Ρ. Ο. 59.268) είπε· «νυν δέ κύνας μέν τρέφομεν, 

πολλοί δε και άρκτους καί ονάγρους καί διάφορα θηρία». 

β Μιχαήλ Ψελλοΰ, Χρονογραφία 266 20, Ρ. Οΐι ά\ αη άο π, Ιεπιι II Οοπιτιεηε 

61 Μ&παβί I Οοιηηέπβ σ. 237, Μ ι χ αή λ τ ο ϋ ρ ή τ ο ρ ο ς, Λόγος εις τον αύεοκράτορα 

κυρ^ Μανουήλ τον Ιίομνηνόν (λ¥. Κε-εΐ, Ροπίεε τεπιω θγζαπίίπαππη σελ. 180) 
I. Κιννάμου. Ίστορ. 127.12. ' 

Τ&ίεΐ, Βιΐ3ΐ3ί:1ιπ οριιεο. 360.74. 

8 Μιχαήλ Άκο μ ινάτου τού Χωνιάτου, Τά σφξόμενα 2.190.31. 

9 π. Λάμπρου, Κυριάκός ό Άγκωνίτης εν τη Λακωνική (Ν. Έλλην. 5.419). 

Κυνηγετικά έκ τής εποχής τών Κομνηνών καί τών Παλαιολόγων. 

Αί άρκτοι, άς ό λαός άρκους, αρκούδας ή αρκούδια Ικάλει1, έθη- 

ρεύοντο διά τό δέρμα αυτών, αλλά καί διά τό λίπος των τό κατά τών ρευ¬ 

ματισμών χρησιμοποιούμενον 2, μετεχειρίζοντο δ5 οί κυνηγοί κατά τήν θήραν 
αυτών δίκτυα3 ή φαρμακερά βέλη ή λόγχας4 ή καί ήνοιγον διαφόρους λάκ¬ 

κους, εις ούς καταλλήλως τάς ωθούν δ. 

Θήραν συάγρου κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους αναφέρει ό Αρχιεπί¬ 

σκοπος Αντιόχειας Ευστάθιος6, έν τή χρονογραφία του ό Ιωάννης Μαλάλας7, 

ό Θεοφάνης εν ιή χρονογραφίφ του8 καί ό :Αχμέτ έν τφ όνειροκριτικω του9. 

Κατά τήν έποχήν, ήτις μάς ενδιαφέρει, πιστοποιείται συχνά δτι Ίσαά- 

κιος ό Κομνηνός έθήρευεν αγριόχοιρους10, δτι Ιωάννης ό Κομνηνός έξήρχετο 
εις κυνήγιον συών11, μάλιστα δ5 ό Μανουήλ12, οστις κατά τον επαινετήν αυτού 
τον χαυλιόδοντα σϋν έθεώρει ώς λαγωόν13. 

Καί έν τφ κατά διαταγήν δέ τού Ανδρονίκου Κομνηνού ζωγραφηθέντι 
άνακτόρφ παριστάνετο «χαυλιόδους σύς διακοντιζόμένος ύπ’ αυτού» 14 τέλος 

1 ’Άρκυλοι τά τών άρκτων εΐτουν άρκων νεογνά· Εύ σταθ ίου, Παρεκβ. 1535.17. 

Μαρτυρεί δέ καί ή συνήθεια ούκ άπό τής άρκτου, άλλ’ από τής άρκου παραλαβοϋσα 

τήν αρκούδαν Ευσταθίου, “Ένθ’ άν. 1106.16, έγραψε δέ καί ό Σχολιαστής τού 

Όππιανοϋ (Άλιευτ. Β'. 2488) άρκτοις· άρκούδοις· άρκουδίοις. Τό άρκος φέρεται πολύ 

παλαιότερον έν τφ βιβλίφ τών κριτών Α'. 35 «αί άρκοι καί αί άλώπεκες». 

2 Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζφων στίχ. 852 (λν&&η ε γ, Οαηηΐη& 

σ. 170). Γνωσιόν εΐναι δτι κατά τήν έπόχήν τών Κομνηνών, άλλα καί βραδύτερον, ώς 

δεικνύει ή σημερινή συνήθεια, πολλοί Αθίγγανοι άποκόπτοντες τρίχας άρκτου τάς έδι- 

δον είς τάς γυναίκας ώς άλεξιτήρια τής βασκανίας, καθ’ οΰ εθίμου έξανίσταντο οί 

έρμηνευταί τών ιερών κανόνων (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 6. 357). 

8 Κωνσταντίνου τοΰ Μανασσή, Σύνοψις χρον. στίχ. 6475 σ. 275. 

4 Μ ι χ αή λ Ψ ε λ λ ο ΰ, Χρονογρ. 266. 20 (έκδ.Σ άθ α), Έπιστεύετο κατά τόν μεσαίωνα 

οτι ή βαρέως τραυματισθεΐσα άρκτος έθεραπεύεχο κλείουσα τάς πληγάς της διά ξηροΰ 

φλόμου, Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Αντιόχειας καί μάρχυρος, Είς τήν έξαή- 

μερον υπόμνημα (Μ ί§η ε, Ρ. Ο. 18- 740ο). 

6 «Οί ποιοΰντες έν δημοσίφ τόπφ όρυγμα έπί τό έμπεσεΐν άρκους ή έλάφους 

ένέχονται τφ Άκουϊλίφ, τινός έμπεσόντος καί βλαβέντος» Βασιλικ. 60. 3 κη'. 

8 Ευσταθίου Αρχιεπισκόπου Αντιόχειας, “Ένθ’ άν. 

7 I. Μαλάλα, Χρονογρ. 163. 2. 

8 Θεοφάνους, Χρονογρ. 1. 268.10 (ϋε Βοογ). 

9 “Αχμέτ, Όνειροκρ. σοθ'. 226.23. 

19 Μιχαήλ Ψελλοΰ, Χρονογρ. (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 4.250). 

11 Νικήτα Xςο ν ιάτου, Χρον. Διήγ. 53. 25. 

12 Είς τόν αύεόν βασιλέα (Μανουήλ Κομνηνόν) έγκώμιον στίχ. 77δ (έν Μ ΗI β γ, Κβειιεϊΐ 

II 747), I. Κιννάμου, Ίστορ. 127.12. Βλ. καί Ρ. θά 3.1 & ιιά οιι, Ιε&η II Οοιηηέηε 

βΐ Μ&ηυεί I Οοηιηέηε σ. 237. 

15 Μιχαήλ τοΰ ρήτορος, Λόγος είς τόν αύιοκράτορα κύρ Μανουήλ τόν Κομνη¬ 

νόν (\Υ. Κβ^εΐ, Ροπίοδ τεπιπι όγζ&ηΐίηεππη σ. 180). 

14 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 433.14. 
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κυνήγια άρκτων και αγριόχοιρων μνημονεύει ό Μιχαήλ Ψελλός \ τό συναξά- 

ριον τοΰ πμημένου γαδάρου2 καί ή παιδιόφραστος διήγησις των τετράπο¬ 

δου ζώων3 καί κατά τον ΙΕ λ αιώνα Ιωάννης ό Ευγενικός4. Καί άναφέρε- 

ται μέν ότι ενίοτε έθηρευοντο αγριόχοιροι έν τή Πέτρινη τής Λακεδαίμο- 

νοςδ, μεγαλυτερον δμως πλήθος υπήρχε τότε εις τά περί τον Μακεδονικόν 
’Όλυμπον μέρη, κατά μάρτυρα τον Μιχαήλ Ψελλόν«, καί εις τήν Λυκίαν \ 

καί μάλιστα εις τήν Κιλικίαν καί τό ό'ρος Ταύρον8. 

Εγίνετο δ’ ή επικίνδυνος καί επίμοχθος των θηρίων τούτων θήρα9 

συνήθως μέν από ίππων, οΰχί δμως σπανίως, καί οσάκις οί θηρευταΐ ή σαν 
δεξιοί και τολμηροί, καί πεζή10, χρησιμοποιούμενων κυνών καί δοράιων ή 
ακοντίων, βενάβλων, προς κατακοντισμόν, προς δέ καί δηλητηοιωδών 
βελών 11 (εϊκ. 7 καί 8). 

"θα τώρα πολλάκις κατά τήν θήραν, σφαλλόμενων των ίππων, έξεσελ- 

λίζοντο οί ιππείς ή καί έτραυματίζοντο ή υπό των θηρίων ή καί υπό τών 
ιδίων μενάβλων, καί φυσικόν είναι καί υπό τών συγγραφέων μαρτυρεΐται12. 

Επ ίσης οί συγγραφείς μαρτυροΰσιν δτι οί θηρευτοί, ΐνα εκ τής λόχμης 

1 Τ 3.1 ε 1, Εαδίαίΐιπ οριίδο. 360.74. 

7 Στίχ. 38. 

3 Στίχ. 255 (Ψίΐ§:ιιεΓ, 0&γιιιϊπ3 Ογ3€03 ιυέάίί &6νϊ σ. 150). 

Ιωαννου του Ευγενικό 0, Κο>μης έκφρασις (Σπ. Λάμπρου, Παλαιολό- 
γεια 1. 50. 9). 

6 Ίω άνν ου τοΰ Ευγενικό 0, "ΕνΘ5 άν. 

6 Τ 3 ί ε 1, Εΐΐδίαΐΐιίΐ ορυ3ο. 360.74. 

’ Ε ΰ σ τ α Ό ίου. Γίαρεκβ. 774.38. 

8 1. Κιννάμου, Ίσυορ. 24.10. 

9 Χρόνο» μέν κάπρον λάβοι τις καί μετά μόχθων πόσων· Θεοδώρου τοΰ Προ¬ 

δρόμου, Εις τήν έπί τή άλώσει τής Κασταμόνος έπινίκιον πρόοδον τοϋ αύτοκράτορος 

κυρου Ιωάννου τοϋ Κομνηνοϋ δεκάστιχα τοΐς δήμοις (Μί^πο, Ρ. Ο. 133. 1376 Λ). 

10 I. Κιννάμου, Ίστορ. 127.12. 

" I. Μαλάλα, Χρον. 168.2, I. Κιννάμου, Ίστορ. 24. 10, Νικήτα Χωνιάτου, 

Χρον. διηγ. 53.25,416.1, Μ. Τ γ ε υ, Νίοερίιοπ άιτγδοόει-^β &ά Απ^εΐοβ θΓ3ί.ίοηοδ 

ίι-68 σ. 31, Δούκα Ίστορ. 123.18 Πβ. καί Ρ. € 1ι 31 η π <3 ο π, ν£νθ’ άν. 237. 

12 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 53.25. Οί οΰτω τραυματιζόμενοι προς θερα- 

πειαν μετεχε.ριζοντο τήν εκδοράν. Ήχο δ5 αυτί, κατά τον I. Κίνναμον, Ίστορ. 

^ ^ ,υμΤι; τις λεκτό?' κατά δέ ^ον Νικήταν Χωνιάτην, Χρον. διήγ. 54.9 «ύμήν 
δέρματος*. Υπο τά αόριστα πως ταϋια δέον νά νοήσωμεν δύο τινά α') τό εσωτερικόν 

μέρος χου προβείου δέρματος, άφ’ οΰ καί νϋν τοΰτο έν Σκύρω καλείται γδορά καί 

κ«. γ δ ούρα έν Στερεά Έλλάδι (Δ. Λουκοπούλου, Ποιμενικά τής Ρούμελης σ. 11) 

και β) τμήμα κατεργασμένου δέρματος, άφ’οΰ τοιοϋιόν τι μετεχειρίσθη κατά ιόν 

Ν ικη ταν X ω ν ιάτ η ν (Ένθ’ άν.) ό Ιωάννης Κομνηνός ύπό τοΰ ίδιου δόρατος έν Θήρα 

τραυματιστείς και αφ’οδ, κατά τά όρνεοσόφια, (ΑίλιανοΟ, Ποικίλ. ίστορ. 2.557.28 

Ηβτοΐιετ) προς θεραπείαν τοϋ δακτύλου τοϋ όρνεου, εξ οΰ εξέπεσεν ό ονυξ συνιστάτο ή 

επιθεσις «βουτύρου μετά αποξέσματος δέρματος είργασμένου*. Νυν γδοράς κατά 

οελιιον του Ιστορ. λεξικού λέγεται τό εσωτερικόν μέρος κατεργασμένου δέρματος. 
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εξαγάγωσι τούς αγρίους χοίρους προς δόλον έιοποθέτουν που θήραμα, καθ’ού 

οΰτοι αμέριμνοι έφώρμων Ε 
Εις τά ανωτέρω εΐρημένα άς προστεθή δτι κατά τον ΙΒλ αιώνα πολ?ωί 

έπιστοποίουν, συμψώνακ καί προς τήν άρχαίαν παράδοσιν, δτι ειδον αίγά- 

Είκ. 7. Κυνήγιον άγριοχοίροη- καί έλάφιυν. Έκ χειρογράφου τοΰ Γ αίώνος. 

γρους ή συάγρους προστρίβοντας έπί δένδρων καί άποκόπτοντας τά αιδοία2 

καί οτι, κατά κυνηγετικήν συνήθειαν επικρατούσαν τότε «πολλαχού3, καί 

μάλιστα περί Λυκίαν, γέρας κυνηγέτη πρώτω βαλόντι ελαφον ή αιγα ή 
κεφαλή καν άχρεΐον εΐη τό τής βολής». 

Είκ. 8. Κυνήγιον άγριοχοίρου έπί μιας τών πλευρών Βυζαντινού κιβωτιδίου 

τοΰ Ι' ή ΙΑ' αίώνος. 

Τό πολλαχού τούτο τού Ευσταθίου δηλοΐ οτι τό έθιμον ήτο γενικόν, 

τούτο δ’ όντως πιστοποιεί καί ή νύν συνήθεια. "Οσον δήλα δή ήδυνήθην νά 
εξακριβώσω, νύν έν Ναούση τής Μακεδονίας καί έν τοΐς χωρίοις τής Χαλκι¬ 

δικής ό πρώτος βαλών αγριόχοιρον ή ελαφον ή δορκάδα λαμβάνει κατά τήν 

1 Νικήτα Χωνιάτου, ΈνΘ’ άν. 416. 1. 

* Ευσταθίου, Γίαρεκβ. 450. 17,772.52. 

3 Ευσταθίου, ’Ένθ’άν. 774.38. 



32 Φαίδωνος ί. Κουκουλέ 

διανομήν εκχριτον δώρον τό δέρμα και την κεφαλήν του ζφον, εν τή περι¬ 

φέρεια Νευροκοπίου (Ζιρνόβφ καί τοις πέριξ χωρίοις) ώς καί εν Μάκρη καί 
Μαρωνεία ο βαλών χοίρον λαμβάνει την κεφαλήν, έν φ εν τή περιφερεία τής 
Δράμας τό δέρμα. Τέλος έν τοΐς χωρίοις τοϋ Πηλίου ό βαλών χοίρον λαμβά¬ 

νει την κεφαλ?|ν, τους ποδας και το δέρμα αυτού, έν τή περιοχή δέ του ορούς 
Γοΰρας την κεφαλήν, τούς πόδας καί τά έντόσθια, ό δέ φονεύσας αυτόθι 
δορκάδα μόνον τό δέρμα. 

Τήν θήραν ελάφων, δορκάδων, καί αγριόχοιρων εννοείται ότι έπηκο- 

λουθει ουχί σπανιως και συμπόσιον επι τοπου, καθ’ ό τά κρέατα των θηρα- 

μάτιυν φηνομενα κατεβροχθίζοντο υπό των μετασχόντων του κυνηγιού, οίτι- 

νες ετοποθέτουν αυτά επί αυτοσχεδίου στιβάδος1. "Οτι δ9 οι κυνηγοί, καί 

Εικ. 9. Θήρα λέοντος. Έπί Βυζαντινόν κιβοιτιδίου τοϋ Ι' ή ΙΑ' αίώνος. 

βασιλείς ακόμη άν ή σαν, κυνηγούντες ήρκούντο εις μικράς τινας καί ταπει¬ 

νός καλύβας, εάν διήρκει έπί πολύ τό κυνήγιον, λέγουσιν οί συγγραφείς2. 

Εις τά υπό των Βυζαντινών κυνηγουμενα θηρία δέον νά προσθέσωμεν 
πρώτον τον ζουμ προ ν, δεύτερον τάς παρδάλεις καί τρίτον τούς λέοντας. 

Ό ζού μπρος, ως μάς πληροφορεί δ Νικήτας Χωνιάτης, ήτο ζφον μεγαλύτε¬ 

ρο ν τής άρκτου καί τής παρδάλεως, ευρισκόμενον δ9 εις τά δάση των Ταυρο- 

σκυθών ή, ως τό δημώδες κείμενον λέγει, τών Κομάνων, κατεβάλλετο διε- 
λαυνόμενον διά δόρατος 3. 

Οί λέοντες κυνηγούμενοι διά τό δέρμα των καί παλαιότερον διά τά έν 
τφ ΐπποδρόμω θεάματα4, ήσαν, εννοείται, σπάνιοι καί, μετεχόντων τής 

Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 433. 1δ, Τ&ίεΙ, Ειιεί&ΐΐιϊί οριιεο. 356.30, 

Λιβανιού τοϋ σοφιστ οΰ, Θήρας έκφρασις 4. 1065 (έκδ. Ββΐδίίβ). 

- Θ ε οδοί ρ ο υ τού Προδρόμου, Λόγος είς τόν Πορφυρογέννητου κυρόν Ίσαά- 

κιον τόν Κομνηνόν (Εό. ΚαΠζ, υηεόϊεΠε Τβχίβ ηλιβ όετ Ζεθ άεε Κ&ϊδβΓε ,Ιοθαηηεδ 
Κοπιπεποδ Β. Ζ. 16.114. 72). 

3 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 433.16. 

1 Κατά τόν Χρυσόστομον, Ερμηνεία είς τόν Ε'. ψαλμόν, (Μ ί §; η β, Ρ. Ο. 55. 62) 
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θήρας κυνών1, έκυνηγούντο υπό εφίππων, ώς μάς τούς παρουσιάζουσιν αί 
εικόνες, (είκ. 9) βαλλόμενοι διά βελών, πληττόμενοι διά ξίφους2 ή καί συλ- 

λαμβανόμενοι διά πάγης, ήν οί κυνηγοί έχρησιμοποίουν καί κατά τής παρδά¬ 

λεως τής μόνον δι’ ένέδρας συλλαμβανομένης (είκ. 9)3. 

ΓΙοίου είδους δ’ ήτο ή π άγη αΰιη, ή τις γενικώς ούτω συχνά υπό τών 
συγγραφέων άναφέρεται περί θήρας πτηνών καί τετραπόδων ζωων προκει- 

μένου, μάς διδάσκει γενικώς πως δ σχολιαστής τών αλιευτικών τού Όππια- 

νοϋ,4, όστις, δυστυχώς, έν τή περιγραφή του φαίνεται πολύ καί υπό τού 

πρωτοτύπου επηρεασμένος. 

Κατά τόν σχολιαστήν λοιπόν τούτον «Οί κυνηγοί βόθρον δρυσσοντες 
ίστάσιν έν αύτω ξύλον μηχανητόν, άνωθεν μέν έχον λίθον, υποκάτω δ έρι- 

φον ή κύνα, έλθόντος δέ τού θηρός καί έπιπηδώντος τφ βόθρφ άνασιρέφε- 

τιχι τό ξύλον διά τής έν αύτφ μηχανής καί φέρει τόν μέν έριφον άνο), τόν 

δέ λίθον χάτυ) καί ούτως άγρεύεται δ θήρ». 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

τών συγχρόνοιν τού τινες έξημέρωνον τούς λέοντας καί τούς είχον συνοικοΰντας. Δια 

τούς κατά τά Θεάματα χρησιμοποιούμενους λέοντας βλ. Βασιλικά 19. 10. 35. 36 καί 37. 

1 Είς τήν θήραν άρκτων καί λεόντων φρονώ ότι άναφέρονται οι έν τή παιδιοφρά- 

στω διηγήσει τών τετραπόδων ζφων (στίχ. 256 σελ. 150) στίχοι, καθ οϋς ό κύων λέγει- 

έκυνήγουν ού μόνον ελάφια, λαγούς καί χοίρους, άλλα 

ακόμη και τά δυνατά τά ζώα τά μεγάλαί 

άπερ ον δύναμαι κρατεΐν, άλλ5 ονδε καχαβάλλειν · 

2 Έν τφ έθνικφ ήμών επει ό Διγενής παριστάνεται καί δια τής ράβδου του κατα¬ 

βάλλουν λέοντα. 

3 Θεοδώρου χοΰ Προδρόμου, Εις τήν έπί τή άλώσει τής Κασταμόνος επινί¬ 

κιον πρόοδον τοϋ αύτοκράτορος κυροΰ Ίωάννου τοϋ Κομνηνοϋ δεκάστιχα πολιτικά τοΐς 

δήμοις (Μ ί § π 6, Ρ.Ο. 133. 1376 Λ.). Θήραν λεόντοιν καί παρδάλεων αναφέρει καί τό 

συναξάριον τοϋ τιμημένου γαδάρου στίχ. 38. Ίσως τά θηρία ταΰτα νά υπαινίσσεται καί 

ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (Είς τόν αύτοκράτορα κύρ Μανουήλ τόν Κομνη¬ 

νόν. IV. Ρ.θ§61, Ροηίεε τεηιπι όγεαιιΙΐηΕΐηιιιι σ. 40), όταν όμιλή περί του ασχολούμε¬ 

νου είς ιππασίας γυμναστικός «οσαι τους θήρας ρίπτουσι τους ορειβάτας, τούς πελω- 

ρίους, οϊ μή συχνοί πίπτοντες τό παροικούμενον έρημοϋσι». 

4 Σχολ. Όππιανοΰ 'Αλιευτ. Γ'. 386. 

Επετηρις ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Βυζαντ. ΣΠΟΥΔΩΝ, Ετος Θ'. 3 
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΡΜΕΝΙΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΚΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΝ 

1 Ιούλιον 1363. 

Οι Βενετοι εφηρμοζον εις τάς κατακτωμένας χώρας τό γνωστόν «διαι¬ 

ρεί και βασίλευε», διά τοϋτο πάντοτε εις πάσαν χώραν, ήτις περιήρχετο εις 
την κυριότητα αυτών, υπό τό πρόσχημα δήθεν τής αύξήσεως του πληθυ¬ 

σμοί), μετεκάλουν έξωθεν, εκ μερών μή Βενετοκρατουμένων, άποίκους, οΐτι- 

νες εγκαθιστάμενοι είς τα Βενετοκρ ατού μένα μέρη έπέψερον άλλοίωσιν του 
τοπικού φρονήματος, διότι, μεχρις οΰ άφομοιωθώσιν ούτοι, ήσαν πειθήνια 
όργανα τής αυθεντίας, άναμένοντες παρ5 αυτής τά μέσα νά ζήσωσιν. 

"Ετερος σπουδαίος λόγος του εποικισμού των κτήσειον ήτο καί ή 
πυκνωσις του πληθυσμού διά την εντατικιοτέραν καλλιέργειαν των κτημάτων, 

η άπόδοσις των οποίων κυρίως παρεΐχεν ώφελείας εις την κυριαρχούσαν 
δΰναμιν. 

Τα Ελληνικά παράλια και αΐ νήσοι, διαρκουντος του μεσαίωνος, ύπέ- 

στησαν καταστροφάς ανεπανόρθωτους, ένεκα των επιδρομών των διαφόρων 
βαρβαρών λαών τής δυσεως και τών Αράβων πειρατών. Ή τέταρτη σταυρο¬ 

φορία, ήτις τόσον μετέβαλε την πολιτικήν οψιν τοί) Αιγαίου καί έγκατέστησε 
τους Φράγκους κυρίους, ευρε τας νήσους καί τά παράλια έρημα σχεδόν 
κατοίκων. Ως μονή λυσις διά την πΰκνωσιν του πληθυσμοί τών μερών τού¬ 

των εύρέθη ό έξωθεν εποικισμός. 

ΙΤ μεγάλη αυτή κοινωνική όργάνωσις εις την Ελλάδα, λήγοντος του 
μεσαίο^νος, και δή μετά τήν τετάρτην σταυροφορίαν, χρήζει ειδικής μελέτης, 

διότι δεν είναι μόνον τά ιστορικά γεγονότα, τά όποια κατέστησαν τήν ιστο¬ 

ρίαν τής Φραγκοκρατουμενης Έλλαδος τοσον πολυπλοκον παρουσιάζονται 
άκόμη πλευστά όσα άλλα ζητήματα, τά οποία είσέτι δεν άπησχόλησαν τούς 
μελετητάς τών χρόνων εκείνων. Ταύτα είναι τά κοινωνικά καί τά οικονομικά, 

εις τά όποια περιλαμβάνεται πλήθος ζητημάτων, τά όποια έρευνώμενα ήθελον 
παρουσιάσει τήν αληθή καταστασιν τής Ελλάδος τών χρόνων εκείνων. 

Η εξέλιξις τών ηγεμονικών οικων και ή γενεαλογία αυτών υπήρξε τό 
προέχον ζήτημα εις τάς μελέτας περί τής Φραγκοκρατουμένης Ελλάδος· διά 
τοΰτο καί άνδρες τής περιωπής τού Καρόλου Χόπφ καί τού κ. Ούΐλλιαμ Μίλ- 

λερ, επί τού ζητήματος τουτου εβασισαν κυρίιυς τά κλασσικά αυτών έργα, τά 
όποια θά είναι ό οδηγός καί ό γνώμων πάσης περαιτέρω ιστορικής συγγραφής. 

Εκείνο όμως τό όποιον υπέρ παν ά'λλο προέχει προς διευκρίνισιν όλων 
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τών ζητημάτων τών σχετιζομένων μέ τήν ιστορίαν τής νεωτέρας Ελλάδος 
άπό τής εισβολής τών Φράγκων, ήτις είναι καί ή κατακλείς τής πτώσεως τής 
αυτοκρατορίας καί ή γένεσις τής νέας περιόδου τής Ευρώπης, είναι ή συγ¬ 

γραφή μεμονωμένων μονογραφιών έκάστης Ελληνικής χώρας ιδιαιτέρως. 

Ό τοπικός μελετητής δεν θά άσχοληθή μόνον μέ τήν γενεαλογίαν τών 
κυριάρχων, άλλα θά προσπαδήση νά άνευρη τάς πηγάς επί τή βάσει ιών 
οποίων θά μελετήση τήν κοινωνικήν καταστασιν τού τόπου, τάς σχέσεις τών 
δουλοπαροικίαν μετά τών κυρίων καί τών κυρίων μετά τών κυριάρχων. Διά 
στατιστικών επί τής παραγωγής καί τού εμπορίου θά διαφώτιση τήν οικονο¬ 

μικήν καταστασιν τού τόπου, άνευρίσκων είς τά αρχεία τού κυρίαρχου τάς 
εισπράξεις εκ τών φόρων καί τών δασμών, οί όποιοι, επιβαλλόμενοι είς θερισμέ¬ 

νη ν αναλογίαν, δύνανται δι’ αναγωγής νά άποδώσο:>σι τήν όλην παραγιογήν. 

Ή τοιαύτη εργασία ήρχισε πραγματοποιούμενη, δυστυχώς όμως έκ τών 
ένόντων, διότι δεν έλήφθη ακόμη ή δέουσα πρόνοια, όπως τά αρχεία τής 
δυσεως, τά περικλείοντα αγνώστους ακόμη πληροφορίας περί τών Φραγκο- 

κρατουμένιον Ελληνικών χωρών μελετηθώ σι καί δημοσιευθώσι, καθιστάμενα 
ούτω προσιτά εις τούς θέλοντας νά μελετήσωσι τήν ιστορίαν τού τόπου των. 

Μία Ελληνική χώρα, τής οποίας ή ιστορία έχει ανάγκην διαφωτίσεως, 

ώς προς τάς ανωτέρω έκτεθείσας απόψεις, είναι ή Κρήτη. Ή έρευνα τής 
ιστορίας τής μεγαλονήσου παρέμεινε σχεδόν στάσιμος, άφ’ ής εποχής ό Φλα- 

μίνιος Κορνήλιος συνέγραψε τήν Οΐείζ δαοτα, ήτις είναι τό κλασσικώτερον 
περί Κρήτης βιβλίον. Έξ αυτού ήντλησαν πάντες ανεξαιρέτως οί μετέπειτα 
συγγράψαντες ιστορίαν τής Κρήτης, προσθέσανιες παρεμπιπτόντως, όσα έκ 
τών μελετών τών ιστοριοδιφών τού ΙΘ' αίώνος προέκυψαν, άν καί ούδείς έξ 
αυτών έτόλμησε ν’ άνα?,άβη τό Ηράκλειον έργον τής μελέτης τών περί Κρή¬ 

της σωζομένων έν τώ Βενετικώ άρχείω απειροπληθών εγγράφων καί συμβο¬ 

λαιογραφικών πράξεων. 

Ή μελέτη τών Κρητικών υποθέσεων, ως πολλάκις μέχρι τούδε έτόνισα, 

θά είναι ή αφετηρία τής μελέτης τής ιστορίας τής φραγκοκρατημένης Ελλά¬ 

δος, ή δέ δημοσίευσις τών περί Κρήτης εγγράφων, ήτις ήρξατο ήδη έπ’ αίσιω- 

τάτοις οίωνοΐς υπό τής Ακαδημίας Αθηνών διά τής ηγεμονικής δωρεάς 
τής έριτίμου κυρίας "Ελενας Βενιζέλου, θά παράσχη νέον καί πλούσιον υλικόν 

είς τόσους εμβριθείς μελετητάς τής πατρίου ιστορίας. 

Ή δημοσιευόμενη ενταύθα πρεσβεία τών Αρμενίων προς τήν Βενετικήν 
Γερουσίαν, παρέχει δύο ζητήματα άξια μελέτης. 

Πρώτον ότι εις προγενεστέραν τού 1363 εποχήν, έγένετο άποικισμός 
Αρμενίων είς Κρήτην, όσης έπαυσεν υφιστάμενος ώς αυτοτελής τήν εποχήν 
εκείνην, άψ’ ού δίδεται είς τούς νέους Αρμενίους άποίκους ναός φέρων τήν 
ονομασίαν τών Αρμενίων, άλλα μή άνήκων είς Αρμενικήν κοινότητα, άφ° ού, 

ώς έκ τών λεγομένοον προκύπτει, ήτο έρημος. 
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Το ζήτημα είναι πότε έγένετο ό παλαιότερος οΰτος άποικισμός και διατί 
εςεφυλίσθη. Άφωμοιώθησαν οί Αρμένιοι προς τούς εντοπίους, γενόμενοι 
ορθόδοξοι καί ώς εκ του το ο παύσαντες να εχωσι την ατομικότητα των ή 
κατεστράφησαν έξ επιδρομής τίνος, ή άνεχώρησαν εκ Κρήτης; 

Δεύτερον ζήτημα είναι, εάν έπραγματοποιήθη ό νέος ούτος άποικισμός 
Αρμενίων έλθόντων εκ τής μεγάλης Αρμενίας. Τό δεύτερον τούτο ζήτημα 
χρήζει μελέτης, διότι πρέπει νά ληφθή ύπ’ δψιν δτι μετά δύο μήνας από τής 
υποβολής καί παραδοχής υπό τής Βενετικής Γερουσίας των αιτημάτων των 
Αρμενίων, έξερράγη, ώς γνωστόν, ή μεγάλη έπανάστασις τής Κρήτης τού 
1363, η οποία διετηρήθη επί τριετίαν. Οί Βενετοί τότε άπησχόλησαν τούς 
στόλους αυτών προς μεταφοράν των μισθωτών στρατευμάτων, τά όποια εκ 
πλείστων μερών έστρατολόγησαν, φθάσαντες καί μέχρι τής Αγγλίας. 

Εις τά παρ’εμού μέχρι τοΰδε συλλεγέντα έγγραφα έκ τής Μείζονος 
Δουκικής Ιναγκελλαρίας τής Βενετίας μέχρι τού 1400, ούδείς πλέον γίνεται 
λόγος περί Αρμενίων. ’Ίσως εις τό έν Βενετία ΛΑρχεΐον τού Δουκός τής 
Κρήτης νά εΰρεθώσι σχετικά προς την ύπόθεσιν ταύτην, νομίζω όμως δτι, 

προκειμένου περί ζητήματος τοιαύτης φύσεως, ή κυβέρνησις τής μητροπόλεως 
θά έλάμβανε γνώσιν, άποφασίζουσα επί διαφόρων ζητημάτων, τά όποια 
ήθελον άναφυή, κατά την έγκατάστασιν. 

Έν πάση περιπτώσει ή πρεσβεία αύτη δύναται νά χρησιμεύση ώς πει- 

στήριον περί τών μεθόδων, διά τών όποιων οί Βενετοί προσεπάθουν νά 
νοθεύσωσι τον εθνικόν χαρακτήρα τών κτήσεων των, αίτινες δμως πάντοτε 
άπέβησαν άκαρποι, διότι ή φυλή είχεν ανέκαθεν την δύναμιν νά άφομοιώνη 
τούς επιδρομείς, δθεν δήποτε και άν ήρχοντο. Ή αρχή αύτη μόνον διά τούς 
Τούρκους δεν αληθεύει, άφ5 οΰ γνωστόν είναι δτι ό νόμος τού Μωάμεθ προ- 

έβλεψε την περίπτωσιν ταύτην διά μέτρων βιαίων καί καταθλιπτικών. 

Περίληψις τής Πρεσβείας. 

Εκ τών βιβλίων της Γερουσίας, θεσπίσματα ποικίλα 

βιβλίον 31, ψύλλον 23η· 

Αρχιεπίσκοπός τις τών Αρμενίοον τού Εύξείνου παρουσιασθείς προ 
τού Δόγη μέ συστατικός έπιστολάς τού δουκός καί τών συμβούλων Κρήτης 
άνέφερεν δτι, πλήν τών υπηρετών, δύο χιλιάδες Αρμενίων έπιθυμούσι νά 
μετοικήσωσιν εις Κρήτην, άφ’ού δοθή εις αυτούς τόπος προς συνοικισμόν καί 
θείορηθώσιν ούτοι ώς Βενετοί. Εις τον αρχιεπίσκοπον τούτον άνεκοινώθη- 

σαν αί συνθήκαι καί οί όροι συμφώνως προς τούς οποίους θά ήτο δυνατόν 
νά μετοικήσωσιν οί Αρμένιοι ούτοι εις Κρήτην, μετά πολλάς δέ συζητήσεις 
επί τέλους έμεινεν ευχαριστημένος καί έζήτησε ναόν τινα άρχαΐον, δστις 
εύρίσκετο έν Χάνδακι καί ώνομάζετο ναός τών Αρμενίων. Πλήν τούτου 
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εζήτησε καί αγρόν τινα, άνήκοντα άλλοτε εις τούς Ιουδαίους, συνορεύοντα 
δέ μετά τού είρημένου ναού, όπως οί έ'ποικοι κτίσιοσιν επ' αυτού οικίας καί 

άλλα κτίσματα χρήσιμα είς αυτούς. 

Άπεφασίσθη λοιπόν, προς όφελος τών Αρμενίων, νά δοθή ό ναός 
οΰτος ελεύθερος, προσέτι δέ καί ο αγρός ό άλλοτε τών Ιουδαίων, κατάλ¬ 

ληλος πρός άνέγερσιν οικοδομών καί ά?ιλων χρησίμων, ώς αναφέρει ό αρχιε¬ 

πίσκοπος. Έπί πλέον νά γραφή είς τον δούκα καί τούς συμβούλους Κρήτης, 

εάν πέριξ ή πλησίον τού είρημένου ναού ύπάρχωσιν οίκίαι τινές ανηκου- 

σαι είς την κοινότητα ή είς ίδιώιας, νά δοθώσιν είς αυτούς, προς κατοι¬ 

κίαν το)ν άνευ μεγάλης ζημίας τής κοινότητος ή τών ιδιωτών. Έάν δέ τις 
ήθελε παραπονεθή διά τούτο, δ δούξ καί οί σύμβουλοι νά προβλέψωσι περί 
τής άποζημιώσεώς του, διά τού καλυτέρου τρόπου, ό όποιος θά έφαίνετο είς 
αυτούς ώφελιμώτερος τόσον διά την κοινότητα, δσον καί διά τους ίδιωτας, 

δπως διευκολυνθώσιν οί Αρμένιοι ούτοι νά έλθωσιν. 

'Ως προς τό ζήτημα να θεωρηθώσιν οί άποικοι ώς Βενετοί, διατάσσεται, 
ϊνα πάντες οί Αρμένιοι, οϊτινες θά μετοικήσωσιν εις Κρήτην ή άλλας χώρας 
τής αυθεντίας, θεωρώνται Βενετοί επί τετραετίαν, μετά την πάροδον της 
οποίας νά δοθή παράτασις τής προθεσμίας, κατά βούλησιν τής αυθεντίας. 

Επίσης ορίζεται δτι οί Αρμένιοι ούτοι, συμφώνως πρός την αΐτησιν τού 
αρχιεπισκόπου, θά δύνανται νά έπιβαίνωσι τών Βενετικών πλοίων μετά τών 
εμπορευμάτων καί κινητών των, έξομοιούμενοι ώς πρός τον ναύλον πρός 
Βενετούς. Έάν δέ τινες ήθελον νά ταξεώεύσωσιν άνευ εμπορευμάτων, θά 
ήδύναντο νά πράξωσι τούτο, αλλά τότε θά έπλήρωνον κατά κεφαλήν, ό,τι. 

ήθελε θεωρηθή νόμιμον. Έν περιπτώσει δέ καθ’ήν ήθελε ζητηθή παρ αυτών 
υπέρ τό νόμιμον, οί πρόξενοι καί οί ρέκτορες τών Βενετών τών μερών εκεί¬ 

νων ήθελον κανονίσει καί διατιμήσει δ,τι είναι νόμιμον. Έάν δέ δεν ήθελε 
διατιμηθή ό ναύλος υπό τών προξένων καί ρεκτόρων καί οί Αρμένιοι εθεου- 

ρουν εαυτούς ώς επιβαρυνόμενους καθ’ υπερβολήν, τότε έπεφυλάσσετο είς 
την Δουκικήν αυθεντίαν ή είς τούς ρέκτορας τού τόπου τού προορισμού τό 
δικαίωμα τής διατιμήσεως, τής διαθέσεως καί τού διακανονισμού, ώς ήθελον 

κρίνει δικαιότερον. 

ΕΓΓΡΑΦΑ. 

3εηαίο 3βξη:ία. ΏβΙϊύΰταζίοηί. Μί$ίί. 11°. 311° 23ν· 

Μ€0€ΓΧΙΐϊ ΐηάίοΐ. 11°. Όίβ ρΗηιο /ηίϋ. 

56Γ Μ.&Γ0Π5 ^εΐίπί&ηΟ 
5«Γ Ρείπΐδ θ3Γπι&ηο 
δθ,ρΐεηίεδ ΟΓάΐπαιπ. 

Οαρία. 

Οιπη φιτίά^ηι ΑΓεΙιΐερίδεοριίδ Απιπΐποππη, ραιΤίηπι πιαπδ ηιπίοπδ, 

οοηιρ&πιεπί:, οογηπι Ποπιΐηο, οαιη ΙΐΙΙεπδ άαεΚε εί οοπ5Ϊ1Ϊ3Ποηιηι 
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θείε εχροηοηδ ςιιοά αΐίτέΐ ί&ιιπιΐοδ ΙΡη Απηίηοπιτη Η1>€ηί6Γ ιΐ6ηίΓ6ηί 
ΕηΒίίειηιΙαηι, ίη ΐπειιΐέΐ ποδίτα ΟγοΙο, ροδ56πάο Ιοοιιτη, εί ςμιοά 
δίηΐ ίΓ&οίαίί Ιατηςιιαιη νεηείί. Εί τε^ηίδϊίο, άίοίο ΑτεΗίερίδΟορο, άε 
Ιοεο εί ηιοάίδ εί οοηάίίίοηΐβιΐδ ίίη&ΙίϋεΓ ίηεπί οοηίεηίαδ εί ρείίεπί 

5 φΐηπιά&ιη Εεείβδί&πι ηηίίςυειηι, ςμιε εδί ίη Ο&ηάϊάη εί ηοοαίητ Εεείεδία 
Απτηίηοπιιη. Εί ιιΐίία εαιη, ρείίεπί εΐίαηι φΐεηιάαχη εηηιρυηι, οΐίιη 
^άεοπιιη, εοπΐίη&πίεηι ευηι <3ίεία Εεείεδία ρΓο ίίεηάίδ 1ΐ3Ϊ>ίί2ίίοπίΒηδ 
εί ίΐΐϋδ 5ΐΕΐ πεεεδδαπίδ. νηάίί ραΓδ υί άείιΐΓ ρπηοίρίυπι ίηοίο, εί ρΓο 
Βοηο Ιοεί ηοδίπ ρτεάίοίί, ηιιοά άίεία Εεείεδία, ςυε οΐίτη ίαίί εί αά ρτε- 

10 δεπδ υοεαίιΐΓ Απηιϊηοπιηι, ΗΒετε άείιΐΓ είδ, εί ιιΐίτα ίρδαπι, άείητ είίαπι 
ρΓείαίίδ Απιηίηίδ, εατηρυδ ρΓεάίοίιΐδ, οΐίηι ^άεοηιηι ηηί εδί ίΒί ρΓορε, 

ρτο ΙιαΡΐίαίϊοηίΒαδ εί αΐίίδ ηεεεδδαπίδ ίϊεηάίδ δίεαί ρείίί ΑτεΡίερίδεο- 

ραδ ρτεάίοίαδ. ΜαηάείιΐΓ ϊπδπρετ, άηεΐιε εί εοηδίΗαπίδ θείε ςηοά δί 
είΓεα αεί ρΓορε Εεείεδϊαηι ρΓεάΐείαηι Απππηοπιηι εδδεηί ηΐίςαε άοηιηδ 

15 εοηιπιπηίδ αεί δρεείαΐίαηι ρεΓδοηαπιιη, <3ε ^αϊΡαδ ροδδεπί, δίηε άατηηο 
ηοίηΒϋί εοιηηιιιπίδ, αεί δρεεΐαΐίιπη ρεΓδοπαταπι, είδ εοιηρΙαεεΓε άεηί 
εί αδδϊ^ηεηί ίρδϊδ Απηιίηίδ, ρτο δαα Ηα^ΐίαίίοηε. Εί δί αΐί^αίδ Ιαηιεη- 

ίαΓείιιι*, (3ε Ηοε, ϋαείια εί ΟοηδίΙίαπί ρΓοαΐάεαηί ίη εοηιρεηδαίίοηετη 
ίΙΙοΓαπι, ρεΓ ίΐΐαηι ηηχΗιπι, ςαί δίΒί ιηεΙίοΓ ηίάεΒίίατ ρΓο δρείί&ΗΒηδ 

20 ρεΓδοηίδ, εί ρΓο εοηιπιαηί, αί <3ίείί Απηιίηί εαυδ&ηι ΒαΒεαηί αεηεηάί 
αί (ϋείαηι εδί. Ιη ίαείο απίεηι ίΓαείαιηϋ ίρδοδ, ίηηιςμιατη νεηείοδ 
ποδίΓΟδ, 0Γ(1ίηείαΓ, ςηοά οπιηεδ Απηιίηί ςαί αεηίεηί ΒοΒΐίαίυιτι, ίη 
ρίΐτίίΒηδ θείε, αεί ίη αΐίίδ Ιοείδ ποδίπδ αδραε ςααίαΟΓ αηηοδ ρτοχί- 

τηοδ άεΒεαηί ίΓαείαπ, ίαιηρυαηι νεηείί ηοδίπ, εί α άίείο ίεπηίηο ίη 
25 αηίεα ρΓοαίάεΒίίαι-, <3ε εΐΐοη^αίίοηε ίεπηίηί, δίεαί αίάεΒϊίατ Όηεαίί 
Ποπιϊηίο. Ιηδαρει· εοηιρΐ3εεαίιΐΓ (3ίείίδ Απηιίηίδ, δεουηάυπι Γε^ηίδίίΐο- 

ηεηι, άίείί ΑτεΒίερίδοορί, ρυοά ηοδίΓα ηαιιί§ία, δαρεΓ ςιιίΒαδ αοίεηί 
Ιεααπ, ρΓο αεηίεικίο, αί εδί (ϋείαιη, άεΒεαηί, εοδ Ιεααπ, εαιη ηιεΓεί- 

Βπδ εί Βοηίδ δπίδ, ίταείαηάο εοδ ίη παΒαΙο, εί αΐϋδ οιηηΐΒηδ, ίαιτίφίαιη 
30 νεηείοδ ηοδίΓΟδ. Εί δί αΐίςαί αοίεηί Ιεααπ δίηε ιηετείΒαδ, ΙεαεηίαΓ εί 

αεείρίαίαι· αΒ είδ ρΓο ίεδία, ίΐΐαά ραοά δίί εοηαεηίεηδ. Εί δί ιιΐίτα εοη- 

αεηίεηδ ρείετείατ αΒ είδ, ίία (^αοά ηοη ροδδβηί εδδε εοηεοΓάεδ εαηι 
ηανί§;ίίδ, ηοδίπ εοηδαΐεδ αεί τεείοΓεδ ίΙΙαΓαηι ραΓίίαηι, ίαχεηί εί οτάι- 

ηεηί, ίά (^αοά δίί εοηαεηίεηδ. Εί δί αΐί^αο εαδα ρεΓ ίΠοδ εοηδαΐεδ αεί 
35 ι-εείοι-εδ ηοη ίοΓεί ίαχαίαιη, εί ρΓεάίείί Απηιίηί, τεραίατεπί δε §τααα- 

ίοδ, δίί τεδεΓααίαιη, Οαεαίί άοηιίηίο αεί τεείοπΡαδ ηοδίπδ Ιοεοι-αιη, αά 
ς[αε ϊΡαηί ίαχαηάί, οΓίϋηαηάί εί άίδροηεπάί, δίεαί είδ, ηιείίαδ εί ]αδίίαδ 
αρραΓεΡίί. 

ΑΗί —ηοη 2—ηοη δίηεεπ 1. 

ΣΠ. Μ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΟΜΗΤΟΣ ΑΛΗΤΙΟΥ 

ΨΙΛΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΔΟΥΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΚΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΝ 

9 Φεβρουάριον 1370. ’Έτος Βενετικόν (=1371). 

Βαλθέρος Βριέννιος, κόμης Αληαου, υιός του Οΰγωνος Βριεννίου, διά¬ 

δοχος δέ του δουκός των Αθηνών Γουΐδωνος Β' ΌεΙαΓοεΙιε, άποθανόντος 
άνευ τέκνων, εφονευθη την 35 Μαρτίου του 1311 καιά την μεγάλην μάχην 
του Κηφισού, διά της οποίας οι της Εταιρείας Καταλώνιοι εγένοντο κύριοι 

του δουκάτου των Αθηνών. 

Ό ανήλικος υιός του Βα?ά)έρου τουτου, Βαλθέρος επίσης, μετά τής 
χήρας μητρός του κατέφυγε τότε είς Ιταλίαν καί εκεΐθεν εις Γαλλίαν. Εκτοτε 
οι Καταλώνιοι έκυβέρνησαν τό δουκάτον κατά τοιοΰτον τρόπον, (όστε να 
άναγράφωσι μίαν των μελανωτέρων σελίδων τής ιστορίας ίου Ελληνισμού. 

Έν τουτοις προσεπάθησαν νά διατηρήσωσι καλάς σχέσεις μετά των γειτό¬ 

νων των, καί προ πάντων μετά των Βενετών, μεθ= ών συνωμολόγησαν συν- 

θήκας (1319), αί όποΐαι πολλάκις άνενεώθησαν. 

Συν τφ χρόνφ δ έν Γαλλία άνατραφείς Βαλθέρος, φιλώ δνόματι δούξ 
των Αθηνών, ένηλικιώθη γενόμενος γενναίος καί εμπειροπόλεμος πολεμι¬ 

στής, τότε δέ ένόμισεν δτι επέστη τό πλήρωμα του χρόνου, δπως επιδίωξη 
την άνάκτησιν τής πατρικής κληρονομιάς. Εις τούτο ένεθάρρυνεν αυτόν καί 
δ πενθερός αυτοΰ Φίλιππος ό Ταραντινος, φιλώ δνόματι καί ουτος Αυτοκρά- 

τωρ τής Κωνσταντινουπόλεως, οστις ήλπιζεν δτι, ανακτώμενου του δουκάτου 
τών Αθηνών υπό τοϋ γαμβρού αυτου Βαλθέρου, θά ήτο ευκολον είς αυτόν 
νά επιδίωξη καί την άνάκτησιν τής αυτοκρατορίας. Προς τούτο διώρισε τον 

Βαλθέρον επίτροπον αύτοΰ έν Ρωμανία. 

Είς τά σχέδια ταΰτα τών φιλώ δνόματι κυρίων, δεν έμεινεν αμέτοχος 
καί δ Πάπας Ιωάννης ΚΒ', δσας έγένετο ένθερμος ύποστηρικτής αυτών 
πλησίον τών Βενετών, τους οποίους προσεπάθει νά πείση, δπως συμμετάσχω- 

σιν είς τον άνακτητικόν πόλεμον του Βαλθέρου καί κηρυξοισι μετά τών επι¬ 

σκόπων Πατρών καί Κορίνθου σταυροφορίαν κατά τών «σχισματικών υιών τής 
απώλειας καί έργατών τής ανομίας» Καταλωνίοον, οίτινες διήρπασαν τό δου- 
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κατον των Αθηνών, καταπιέζονιες την εκκλησίαν καί τούς πιστούς κατοίκους λ 
Άλλ' οι Βενετοί, ώς εϊδομεν, είχον ήδη συνάγει συνθήκας ειρήνης μετά 

των Καταλωνίων, τάς οποίας βραδύτερου άνενέωσαν, δεν συνέφερε δέ είς 
αυτούς νά παρασπονδήσωσι, φοβούμενοι τον αποτυχίαν τοΰ Βαλθέρου. 

Τω 1331 λοιπόν ό Βαλθέρος έξεστράτευσε μετά πολυαρίθμου σώματος, 

στρατολογηθεντός είς τάς περί τό Άλήτιον κτήσεις του καί ακολουθούμενος 
υπό λαμπράς συνοδείας οκτακοσιοον Γάλλων ιπποτών καί πεντακοσίιον επί¬ 

λεκτων Τοσκανών οπλιτών, άπεβιβάσθη είς "Ηπειρον, άφ’ οΰ κατέλαβε τήν 
Λευκάδα, ήτις άνήκεν είς τούς κύμητας Κεφαλληνίας από τοΰ 1300 περίπου. 

Εις δέ την "Ηπειρον κατέλαβε την "Αρταν καί την Βόνιτσαν, οπότε συνην- 

τηθη μετά τών Καταλωνίων. Τότε όμως άντελήφθη τό ποιόν των εχθρών 
του, οίτινες, λίαν προφυλακτικοί όντες, άπέφευγον να συγκρουσθώσι μετά 
τοΰ όρμητικοΰ ιππικού του καί ένεκλείοντο είς τά φρούρια, άφήνοντες αυτόν 
ελεύθερον νά καταναλίσκηται είς την ύπαιθρον χώραν. Διά τοΰτο άναμετρών 
ούτος τας δυνάμεις του και βλέπων οτι τα διά τών χρεών τοΰ πατρός καί τής 
μητρός συλλεγέντα χρήματα προς άντιμετώπισιν τών δαπανών τοΰ πολέμου 
δεν επηρκουν ουδέ προς ικανοποίηση· τών απαιτήσεων τών εύγενών Γάλλων 
ιπποτών, άπεφάσισε νά έπιστρέψη άπρακτος είς Ιταλίαν. Πριν όμως έπιχει- 

ρήση τοΰτο, διεπεραιώθη είς Πελοπόννησον τω 1332, επί τή έλπίδι ότι ήθε- 

?^εν έκεΐθεν δι3 απειλών εξαναγκάσει τούς Καταλωνίους νά παραδώσωσι τό 
δουκάτον εις αυτόν. Αί ελπίδες δέ αύτοΰ Ιβασίζοντο κυρίως είς τάς υποσχέ¬ 

σεις τοΰ αρχιεπισκόπου Πατρών Φραγκιπάνη. 

Μετά τάς ματαίας ταύτας προσπάθειας, άνεχώρησε διά παντός είς Ιτα¬ 

λίαν, ένθα είναι γνωστή ή δράσίς του έν Φλωρεντία, έν ή γενόμενος τύραννος, 

εξεδιωχθη τφ 1343, καταφυγών εις Αλήτιον. Τφ 1356 συναντώ μεν τοΰτον 
έν Γαλλία, ένθα πολεμών μετά τών Γάλλων κατά τών "Αγγλων, έπεσε μαχό- 

μενος είς την μεγάλην μάχην τοΰ Ποατιέ την 19 Σεπτεμβρίου. 

Ό Βαλθέρος προ τής άναχωρήσεώς του έξ Άλητίου συνέταξε την δια¬ 

θήκην του, έν ή, άφ’ οΰ περιέγραφε πάσας τάς έν Έλλάδι κτήσεις του καί 
κατέλειπε διάφορα κληροδοτήματα υπέρ θρησκευτικών ταγμάτων Πατρών 
καί Γλαρεντζας και άλλων εκκλησιών Ναυπλίου καί "Αργους, καθίστα κληρο¬ 

νόμον τών κτήσειόν του τήν αδελφήν του Ισαβέλλαν χήραν Βαλθέρου τοΰ 
Αγγιανοΰ (Εη§;1ιίοη), είς δύο τών υιών τής οποίας διένειμε τάς έν Έλλάδι 
κτήσεις. Έκ τούτιον δ μεν έγένετο αύθέντης "Αργους καί Ναυπλίου, δ δέ 
δούξ τών Αθηνών, επί ψιλφ δνόματι. Ό πρώτος πολλαχώς έδρασεν είς τά 
έπακολουθήσαντα μεγάλα ιστορικά γεγονότα τής Πελοπόννησου, δ δέ δεύτε¬ 

ρος, Σοχιέρος, ο Άγγιανός, οίκτρώς έτελεύτησεν επί τοΰ ικριώματος, καταδι- 

κασθείς είς θάνατον τφ 1366 κατά διαταγήν Αλβέρτου τής Βαυαρίας. 

1 Ορα Ιστορίαν της έν Έλλάδι Φραγκοκρατίας Μίλλερ- Λάμπρου, τόμ. 1 
σελ. 375. 
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Έκ τών έπιζώντων αδελφών τοΰ δουκός τών Αθηνών, δ κόμης Άλη¬ 

τίου ή έπιθυμών νά διεκδικήση τήν κυριότητα τοΰ δουκάτου τών Αθηνών, 

άπέστειλε πρεσβείαν είς Βενετίαν, ζητών τήν βοήθειαν τής αυθεντίας πρός 
άνάκτησιν τοΰ δουκάτου καί τήν χρησιμοποίηση* τής Εύβοιας ως ορμητηρίου 
αύτοΰ. Ή Βενετία δεν άπήντησε κατηγορηματικώς είς τήν πρότασιν ταύτην 
δΓ άρνήσεως, ούτε όμως άνέλαβε νά βοηθήση τον κόμητα Άλητίου, διότι είχε 
συνάψει ήδη συνθήκην ειρήνης πρός τούς Καταλωνίους, άνέθηκεν όμοχ εις 
τον βάϊλον Εύβοιας νά έπέμβη ώς διαιτητής πρός συμβιβαστικήν λύσιν τής 

διαφοράς. 

Τήν πρεσβείαν ταύτην τοΰ κόμητος Άλητίου δημοσιεύω ώς έχει είς τά 
βιβλία τών θεσπισμάτων τής Βενετικής Γερουσίας, ώς ανέκδοτον. Είς ταύ¬ 

την άναφέρονται τά ιστορικά γεγονότα τά σχέσιν έχοντα πρός τό δουκάτον 

τών Αθηνών από τής εποχής Βαλθέρου τοΰ Α'. 

Περίληψις τής Πρεσβείας. 

Έκ τών Βιβλίων τής Γερουσίας, θεσπίσματα ποικίλα 

Βιβλίον 33ον ψύλλον 91 π. 

1370 έτος Βενετικόν (=1371) 9 Φεβρουάριον. 

Άπεφασίσθη νά δοθή άπάντησις είς τούς πρεσβευτάς τοΰ αύθέντου 
κόμητος Άλητίου μετά καλοκαγαθίας καί αγάπης, ώς αρμόζει. Λαμβανομέ- 

νων δέ ύπ3 όψιν τών αισθημάτων εξαιρετικής εύνοιας καί αγάπης, τά οποία 
κατ’αμοιβαιότητα ύφίσταντο μεταξύ τών προκατόχων αύτοΰ καί τής ήμετέ- 

ρας κυριαρχίας θά έπεθυμοΰμεν νά φανώ μεν αρεστοί πρός αύτόν. Ευρισκό¬ 

μενοι όμως, ώς γνωστόν, έν ανακωχή μετά τών τής Εταιρείας, μετά τών 
οποίων εχομεν συνάψει συμβάσεις τινάς, κατ’ έθος δέ ή ήμετέρα κυριαρχία 
συνειθίζει νά κρατή απαραβίαστους τάς συνθήκας, τάς οποίας συνάπτει 
μεθ’ οίωνδήπονε, διά τοΰτο δεν δυνάμεθα έντίμως νά φανώμεν αρεστοί πρός 
τον εΐρημένον κόμητα, χωρίς νά καταπατήσωμεν τήν ανακωχήν καί τάς συν¬ 

θήκας· τοΰτο ήθελε προσάψει εις ή μας ατιμίαν. "Οθεν παρακαλοΰμεν νά 
τύχωμεν τής δικαίας συγγνώμης τοΰ κυρίου κόμητος. 

'Η αίτησις και τά άρθρα τής πρεσβείας. 

Έπονται ή αίτησις καί τά άρθρα, τά όποια υποβάλλονται εύσεβάσπος 
είς τήν Έξοχωτάτην Δουκικήν αυθεντίαν υπό τών πρεσβευτών τοΰ αύθέντου 

1 Είς τήν ιστορίαν τής έν Έλλάδι Φραγκοκρατίας Μ ί λλερ-Λά μπ ρου, τόμ. 1. 

σελ. 426, αναγράφεται, ότι οί αδελφοί τοΰ Σοχιέρου Αγγιανοΰ, Γουΐδων αύθέντης τοΰ 

"Αργους καί οί κομήτες Άλητίου καί Κομβερσάνου, παρεκάλεσαν τήν Βενετίαν νά βοη- 

ΰήση πρός άνάκτησιν τοΰ δουκάτου τών Αθηνών, έν φ έν τη δημοσιευόμενη πρεσβεία, 

οί απεσταλμένοι ένεργοΰσι μόνον έν όνόματι τοΰ κόμητος Άλητίου. 
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κόμητος Άλητίου, «ΰμετέρου πολίτου και εγκαρδίου φίλου υμών και άπάσης 
τής εντίμου Κοινότητος Βενετίας». 

Πρώτον. Φέρομεν εις μνήμην τής ύμετέρας εξοχότητος, την φιλίαν του 
αειμνήστου αύθέντόυ Βαλθέρου, ποτέ δουκός Αθηνών, κόμητος Βριέννης και 
Άλητίου, Βενετού πολίτου, δτε οΰτος έζη, καθώς και των προκατόχων αυτού, 

οϊτινες αείποτε υπήρξαν σύμμαχοι τής Δουκικής αυθεντίας και τής ρηθείσης 
κοινότητος, καθώς καί τό άποτρόπαιον έγκλημα και την φοβέραν πράξιν. 

δι’ής ό προμνημονευόμενος αυθέντης Βαλθέρος δοΰξ, σκληρώς εφονευθη 
και άπεγυμνώθη του προμνησθέντος δουκάτου, τό όποιον άνήκεν εις αυτόν 
εκ πατρικής κληρονομιάς, υπό τής βδελυράς εταιρείας τών Καταλωνίων, ή 
οποία παρά παν θειον και άνθραίπινον δίκαιον κατέλαβε και εξακολουθεί 
κατέχουσα τούτο. Διά τούτο δέ και ή Αγία Άποστολική “Εδρα, οτε τ\το 

Πάπας ο αείμνηστος Ιωάννης ΚΒ', προέβη εις την δημοσίευσιν άφορι- 

σμών κατά τής κατοχής ταΰτης, υπό τό κράτος τών οποίων εύρίσκονται 
ακόμη οί κατακρατουντες τό δουκάτον Καταλώνιοι, προς βλάβην τών ψυχών 
αυτών. Τινές τών εγκυκλίων τούτων σκοπόν ειχον την μεταμέλειαν και νου¬ 
θεσίαν αυτών. 

Ό δέ άναφερόμενος αυθέντης κόμη:, και υμέτερος πολίτης, ακολουθών 
τά ίχνη τών προγόνων του, είναι πρόθυμος κα! διατεθειμένος πάντοτε 
δι5 όλων του τών δυνάμεων να συντελέση εις την ευημερίαν τών υμετέρων 
εξοχοτήτων και τής Κοινότητος υμών, αρκεί νά δικαιωθή απέναντι του ποτέ 
αυθεντου παππού του. Γνωρίζει λοιπόν καί εκθέτει προς την ύμετέραν αυθεν¬ 

τίαν, ότι τής θείας χάριτος ευνοουσης καί συν τή βοήθεια τών αΰθεντών 
καί φίλων αυτού καί διά παντός άλλου τρόπου σκοπεύει διά του μάλλον 
αποτελεσματικού μέσου νά ένεργήση, όπως επανακτήση την προμνησθεΐσαν 
κληρονομιάν τών προγονα>ν του. “Οθεν προσπίπτει εις την ύμετέραν αυθεν¬ 

τίαν, όπως λαβή βοήθειαν καί ύποστήριξιν δι” εαυτόν καί τούς οφφικιού- 

χους του. "Ητοι: 

Ιον Τά ζώα τών προειρημένων εχθρών του τού Δουκάτου νά μή γίνων- 

ται δεκτά προς προστασίαν καί ασφάλειαν υπό τού ειρημένου κόμητος καί 
τών άνδρών του έν τή ύμετέρα νήσω Εύβοια» λ 

2»ν Επίσης ό δούξ τού Αιγαίου πελάγους, οΐ Λομβαρδοί και άλλοι 
υπήκοοι τού αυθεντου πρίγκηπος Άχαΐας καί άλλοι έκ τού προειρημένου 
Δουκάτου καταγόμενοι, οϊτινες διαμένουσιν εις την νήσον Εύβοιαν υπό την 
ύμετέραν κυριαρχίαν, θέλοντες νά προσέλθωσιν εις την υπηρεσίαν καί προς 
βοήθειαν τού ειρημένου κόμητος, νά δΰνανται ελευθέρως νά εισέρχονται 
καί εξέρχονται τής νήσου ταΰτης διά τής γέφυρας, χωρίς νά εμποδίζονται 
υπό τού ύμετέρου βαΐλου ή τών άλλων όφφικιοΰχων Εύβοιας. 

1 Δηλ. νά κατάσχονται. 
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$ον Ό νυν καί οί μέλλοντες βάϊλοι Εύβοιας να διαταχθώσι παρα της 
αύθεντίας, όπως έπιτρέπο^σιν εις τον εΐρημένον κόμητα καί τούς ανδρας του 
νά εξάγωσιν έκ τής πόλεως καί νήσου Εύβοιας τρόφιμα, ξυ?ιείαν, σιδηρικά καί 
παν δ,τι άλλο ήθελεν εισθαι άναγκαιον εις αυτούς, άφ’ ου πληρώσωσι ταύτα. 

4ον "Οταν ό εϊρημένος κόμης ήθελε λάβει ανάγκην πλοίων καί ζητησει 
ταύτα, ή ύμετέρα αυθεντία μετά χαράς νά προσφέρη έν τών μεγάλων κάτερ¬ 

γων, εξ εκείνων τά όποια ταξειδεΰουσιν εις Φλάνδριαν, μεθ όλων τών εξαρ¬ 

τημάτων, υπό τούς όρους, οϊτινες ήθελον έπιβληθή ύπό τής αύθεντίας. 
Έφ* όλων τών ανωτέρω ταπεινός παρακαλούσι οι ανωτέρω πρεσβευ- 

ταί νά εχωσι ταχεΐαν άπάντησιν. 

Σημειωτέου ότι τά ανωτέρω άρθρα άπεστάλησαν πρός τον βάϊλον 

Εύβοιας πρός γνώσίν του. 

10 Φεβρουάριου 1370 έτος Βενετικόν (—1371). 

Θεσπίζεται- 

Εις τούς πρεσβευτάς τού κόμητος Άλητίου, οϊτινες ζητούσι την ημετέ- 

ραν επέμβασιν μεταξύ τού αύθέντόυ κόμητος καί τών τής Εταιρείας, δια τάς 
ύπαρχοΰσας μεταξύ των διαφοράς, απαντάται: Επειδή έπιθυμούντες την 
ησυχίαν τού αύθέντόυ κόμητος εΐμεθα διατεθειμένοι το κατα δυναμιν να 
φανώμεν αρεστοί φιλικώς εις αυτόν, διετάξαμεν τον βαίλον καί καπετάνον 

Εύβοιας, νά έπέμβη μεταξύ τού κόμητος καί τών τής Εταιρείας, όπως 
προσπαθήση καί έπιμελώς ένεργήση, παν δ,τι δύναται νά συντελέση πρός 

συμφιλίωσιν τών δύο μερών έντίμως. 

ΕΓΓΡΑΦΑ 

5εηαίο Ρεετβία. ΌβΙιύβταζίοηί. Μηίι. Κβξίζίτο 33· /° ριν. 

ΜΟΟΟΣΧΧ Ιηάΐοί. ΥΠΤΙ*. Νοηο Ρεύτηατίί. 

86Γ Μ&ΓΟΙ1Β Οοπί3Γβηο 

3ετ ΑπάΓε3δ Μϊτεείο 
3ετ 5ϊπιεοη Μίοΐι&εΐ 
32ρΐεηϊε5 ΟΓάίηυπι. 

Οαρία 

ς)αοά Γεδροηάεηΐητ ίδΐίδ ΑηιβίΐχίΠοπΒυδ άοπιΐηί Οοιηίΐΐε Είοΐ], 

οαπι νοτόΐδ Βεηενοΐεηΐίε εΐ αηιοπδ είοιιΐ άεοεί:, φΐοά ηονί^ ϋευε, πά 
ίρειπη Ό. Οοηιίίεηι ^εππιαδ απιοτοπι οΐ Βεηενοΐεηΐί&ηι δίη^υΐατεη), 

ίηί:αγ1;ιι δίηοετε άίΙεοΒοηίδ, ίηίετ ίρδίιηι εΐ ηο$ νΐ^εηίιεδ, εί: θ[ΐιο 5 

νί^ίαηΐ: ίηίετ ρτεάεεεδδοτεδ δΐιοε, εΐ ηοδίπιτη άοιίΗηίιπη, εΐ ΗΒεηίετ ίη 
οιιηοΐίδ ποΒίδ ροδδίί)ί1ίϊ)ΐΐδ είάεηι οοιηρί&οετεηιιΐδ άαηιηιοάο £ΐεπ ροδ- 

5εΙ οιιπι Ηοηοτε ηοδίτο, εεά δίοαΐ δΐιρτα ροίεδί: εεδε ηοίητη, ηοε εα- 

ιηπδ ο,ά ρτεδεηδ ίη Ιτεα^ιΐΔ οιπη ίΐΐίδ άε Ια ΟοιηρΕ^ηα, οαιη ^αϊΒιΐδ 
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ίίΕβεηιυδ εεΓίΕ ραεία, εί ρΓοηιπιίδδίοηεδ, εί άοηιίηίηηι ηοδίπιηι δεηι- 

ρ&Γ εδί δοΗΐυπι δεΓνΕΓε ίηνΐοίΕβίΗίεΓ ρηείΕ, εί ρΓοιηίδδίοπεδ, (}ηε εί 

Ιιαβεί εηηι ςηίάηδεηπκιηε, ίίΕ ςηοά 3(3 ςηεδίίΕ ρεΓ ίρδΟδ ΑπιΒε- 

χΕίοΓεδ, ηοηιίπε ίρδίηδ άοηιίηί Οοηιίίίδ, ηοη ροδδεηιηδ, εαιη ΙιοηοΓε 

5 ηοδίΓΟ δίβί οοηιρΙαοεΓε, ηΐΐο ιηοάο ηηΐΕ εχρΓεδδα ίΕοεΓεηηΐδ οοηίΓΕ 

ΐΓειιο-ϋ^πι εί ρΕείΕ ρΓεάίείΕ; ςηοά ηο&δ ίπιρηίΕΓείηΓ αά ηΐΕχπιιυηι 

οηηδ εί ίπίειηιίΕΠί, εί ρΓορίεΓβΕ ρΙαεεΕί είάεηι άοηιίηο οοιηίίί, ηοδ 3 

ρΓεοϋεϋίδ ΙίΕΐιεΓε ΓΕίίοηΕΒίΙίίεΓ εχεαδΕίοδ. 

Οε ρΕΓίε εΙπ. 

10 · £>ε ποη 3.—Νοη δίηεεπ 2. 

Ηεε δηηί ΟΗρίίηΐΕ εί ρείίίίοηεδ ςυε εί ηυΕδ ηεδίΓε άηεΕίίδ εχεεί- 

Ιεηίίβ ϋοιηίηϊο, εχροηυηί ΓεηεΓεπίεΓ εί ρείηηί, ηηηίϋ άοηιίηί Οοιηίίί 
Είε^ είηίδ εί εοΓάΐΕΐίδ Επιίεί ηε$ίπ, εί ίοίίηδ ΙιοηοΓΕίηΙίδ εοηιηιηηίδ 
νεηεϋίαηιηι, δυρεΓ Ιίίίεπδ ει*ε<Ιεηίίε ρΓείηίε εχεείΐεηίίε ρΓβδεηίΕίίδ ρεΓ 

15 ρΓεάίείοδ ηααίίοδ, εχ ρΕΓίε άοηιίηί εοηιίίίδ δηρΓαάίείί. 

1° Ρπηιο Γεάηεεηάο ιηεπιοπε εχεείΐεηίίε δηρΓπάίείε, αηίίςυΕδ 

ΕηιίοίίίΕδ ηηίάηδ Βοπε ηιεπιοπε άοηιίηηδ ΟυΕίίεπηδ άηχ ςριοηάΕηι 1 

ΑίΙιεηΕΓηηι εοιηεδ ΒΓεπε εί Είεί), είηίδ νεηείϊ&Γπιη, άηηι ιπυεΒαί 
οΐίηι ΐρδίιΐδ Οοηιίίίδ πεο ηοπ εί &1^ ρΓεάεεεδδΟΓεδ $ηί ίηεΓηηί άηεΕΗ 

20 άοπιίηίο, εί εοιηηιαπί ρΓβάίείί, δρείΐΕΐίίεΓ εΒ Εηίίεριίδ ίεηιροπΒυδ 

εο1%3ίί. Νεο ηοπ άείεδίαΒίΙε εππιεη αε ΒοΓπΒίΙβ ίαείαηι, ρει ηιιοά 

ρΓείπίΟδ άοηιίηηδ Οιιαίίεπυδ (3αχ ίηίί, ρΓείΕίο ϋηεΕίη, ρΓορπΕ εί 

ρ3ίεΓΠ3 ΙιεΓεάίίΕίε δυα, ηεηηίίεΓ δροΙΪΕίηδ, ρει* ηε&ηά&ιη εοηιρΕηίΕΐη 

0&ί1ιεΐ3πθΓυπι ςηί ρι·εάίείηιη ΌηεΕίηηι, εοηΐΓΕ Όεηηι εί ^δίίίΪΕΐη 

23 οεοαραηεπιιιί, εί Εάΐιπε άείίηεηί οεουραίαιη, ρΕίΓε είηδάετη άοηιίηί 

Όαείδ, ρεΓ εοδ εηιάεΙίίεΓ ίηίεΓίεείο, ρι-ορίεΓ ςμιε, δΕηείΕ δεάεδ Αροδίο- 

ΙίεΕ, εεΓίοδ δοΐεηιηεδ εί ]ηδίοδ ρΓοεεδδΟδ ίειηροΐ'ε ίεΐίείδ ΓεεοΓάΕίίοηίδ 
Όοιηίηί Ρ^ρε ]ο1ΐΕηηίδ XXII, ίεοϊί εί ρυΙ)1ΐε3υίί, 3ε ίη ΐρδοδ οεευρα- 

ίΐοηεδ εί άείεπιιίπ3ίΐοηεδ ]αΓΪοΗθ3δ, εχοοηιυηίδ εί ΐηίεΓάίοίί, $επίεη- 

30 ίΐ35 ίαΙπιΐηΗΐπί, ςιιΐΒαδ ίρδΐ (ΙείεηίοΓεδ ρεΓ πιιιΐία ίεηιροΓΕ δαΒίεοεπιπί 

εί πάΐιηε δΐιΒΪΗοεηί, ϊη δΐΐΕΓηηι απίπιαππη ρεΓηίίΐεπι, εί ίη δηίδ ίηί- 

φΐίί&ίίΒιΐδ οΒάιίΓαίί; ^ιΐ3ηινΐ3 3ϋςρΐ3ηάο, Βΐίςυε ρΓεθίείΕΓηηι δεηίεηίΪ3- 

πΐηι, ίαεπηί ρεΓ ίρδ&ηι δεάεηι Αροδίοΐίοαηι, δΐιΐ) δρε εοΓΓεοίϊοηίδ, εί 

εηιεηά&ίΐοηίδ ίρδοηιηι, βΗ^ιιη ίεηιροΓα τεΐ^χαία, ρΓουί Ιιεο οηιηί3, 

35 εχοεϋεηίία νεδίΐ'3, εί (^ιιαιτι ρΙυΓεδ αΗί ποίήίεδ άοηιϊηί εί οίνεδ νευε- 

ίί&πιιη, ηηίί^ηί, ροπίεπιηί υεΓ3οίί6Γ δείΓε, εί αιιάΐαίδδε ρΐεηίυδ ^η&ηι 

3επΙ)3ίιΐΓ. δαρΓαάίοίηδ, θοηιίηιΐδ Οοηιεδ, είηίδ αεείεΓ, ρΓεάεαεδδΟΓηπι 

δαοΓίιηι ίηιίί^ηάο ιιεδίίο-ΪΒ, ιιοίηηίβπαδ, άίδροδϊίιΐδ εί ραΓΗίιΐδ δεηιρεΓ 

Είς τό πρωτότυπον οοηά&ιη. 

Πρεσβεία κόμηχος “Αλητίου προς την βενετικήν Ρερουσίαν. 45 

ίηχΐίΐ ροδδε δαυηι, &ά ΙιοηοΓεηι εοηιοάαιη εί βοπερίαεΐί», εχεείΐεηίίε 

ηεδίΓε, εί οοηιιηηηίδ ρΓεάΐείί, εί ΙιαΒεπδ 3αδί9.ηι οαηδ^ηι, & ρΓείαίο 

(ριοηάαπι Ώ. ανηηεαίο δαο δΐεαί δείίηΓ. 8ί§;ηΐίίθ3ί εί εχροηϊί είάειη 

(3οηιϊη3ίΐοηίδ αεδίτε, ς;αο(ί ίρδε οταίΐα άΐαίπΕί, δίβί ίαηεηίε, ΐηίεη<3ίί 

οαηι 3(ϋηίθΓΪο άοιηίηοηιηι εί αηιίεοπιηι δαοΓαηι, εί 3.Πο οηιηΐ ηιοάο, 5 

εί ιιΪ3 ςιιίΒιΐδ είίίεαίίιΐδ ροίεΓίί Ι^ΒοΓοτε εί ηπεαΓε, δεεηηάηηι (^ιιοά 

Ϊ3ΐη ίηεερϊί, &ά ΓεοαρεΓαίίοηεη ρτε^ίείε ΙιεΓεάίίαίίδ ρΓεάεοεδδοηιπι 

δΐιοπιηι. ϋηάε ουηι ίρδε οοηίίά^ί δρείΪΗΐΐίεΓ όε εχεείΐεηίί άοπιίη&ίίοηΐ 

ηεδίΓ3, ςηε δεηιρεΓ ίηΐί εί εδί, ί3ΐηςιι&ηι ιπαίει-, ίυίΓΪχ εί εοηδεπίίΐίπχ 

ίοίΐαδ ίυδίΐίϊε, ροδείί εί τεςιππί ΓοηεΓεηίεΓ εί ΐηδίβηίεΓ εώ ίρδα Οοηιεδ ίο 

εί είηίδ ηεδίεΓ ρΓεάίείιΐδ, ειη^ίεηηδ ίη δηβδίάίηπι εί ^ηη3η1εηί11η1> Ιιηίδ 

ιηοάί ίηπδ δηΐ, εοηδίάεΓΕίίδ ρΓεηιίδδίδ οπιηίΒηδ, εί οιγοε Ιιεε πΐΗίη- 

Γΐιΐδ Είίεηάεηάΐδ άοπιίηΕίίοηϊδ ρΙαεεΕί, ΕδδίδίεΓε ΐΕηοπβηδ εί αηχίΐϋδ 

ορροΓίηηίδ, ρει* δε εί οίίίίΐΕΐεδ δηο$, ίη ίΐΐίδ ρΕΓίίβηδ, εί αΠίδ, είάειη 

εοηιίίί ίηηιςηΕηι είηΐ νεδίΓΟ εί ΕΠίίεο, οιγοε ίΕείαπι ΓεειιρεΓΕίίοηίδ ΐδ 

ρΓεάίοίε. Εί εηηι Ιιοε ρείίί ΓεαεΓεηίεΓ εί δρεοΪΕΐίίεΓ ίηίΓα δεπρίΕ, 

νίάεΐίεεί. 

1° Ρπηιο, ς[ηοά επιπιεΙϊε ρΓεάίείοπιηι ίπίπποοππη δποΓαηι άε ρΓε- 

άΐείο άιιεαία, ηοπ αάηιίίίηηίηΓ ηε^ηε τεοερίεηίιΐΓ &ά εΕΓηηι ίπίίίο- 

ηειη εί δαΙαΕπιεηίηηι, εοηίΓ& ίρδυπι οοηιίίεηι εί §;ειιίεδ δΠΕδ, ίηίΓΕ 20 

νεδίΓΕπι ίηδηίΕΐπ Νί^τοροηίίδ. 

Ιίειη ςηοά... ϋηχ ΑΓεΙιίρεΙ&^ί, ΕοηιΙίΕΓάί εί αΐίί Ιιοηιίηεδ εί δυβ- 

άίίί άοηιίηί ρπηείρίδ ϋεείιαγε, εί &1ϋ άε ϋπεπίπ ρΓεάίοίο η&1ί δίηε 

ρΓ0§;εηΐίί, ηηί πιογεπι ίΓηΙιαηί^ ίη ίεΓΓΕ ιιεί ίηδηΐΕ εί δαί> άοηιίηΕίΐοηε 
ηεδίΓΕ Νί§τοροηίίδ ηοΐεπίεδ ΕοεεάεΓε Εά δεΓηΐείΕ εί _]ηιΐΕΐηεη, εο επχϊ- 25 

Ιϊιιιη ρΓεάίοίί Οοηιίίίδ, ρεΓπιίίίΕηίιΐΓ 1ιάει*ε εχίΓε, εί τεξτεάί, είηίίΕίεηι 
εί ίηδηίΕΐη ρΓεάίοίΕδ, ρεΓ ροηίεπι, ηαίεηηι^ηε είδ ρΐαεηεπί, Εάδ^ηε 
ίηιρεάίιηεηίο, οίΙεηδΕ, ηεΐ ρΓοΙιίΒίίίοπε, βανίί εί αΙίοΓηπι οίίίίΐΕΐίιιιη 

ηεδίΓΟΓηιη Νί^τοροηίίδ. 

Ιίεπι «^αοοί Βαγίο Νί^τοροηίίδ ρΓεδεηίί εί ίηίιίΓΟ, ιηΕΐιάείΠΓ ρεΓ 30 

εχεεΙΙεηίίΕΠί, δηρΓΕάίείΕΠί, ^ηοά ίρδε Οοηιεδ εί §;ειιίεδ δηε, ρΓΟ ίρδο, 

ροδδΐηί εηηι εοπιηι άεηΕπίδ ΙΐΕάεΓε, εί εχίΓΕίιεΓε, άε εΐηίίΕίε εί ίηδίιία 
ηιεηιοΓΕίίδ, αίείπαΙίΕ Ιί^ηΕηιίηΕ, ίεπηηι, εί εΙιε ρηεεαηι^ηε είδ ηεεεδ- 

δΕΓΪΕ ΕΠί είΪΕΠΙ ΟρρΟΓίηΐΙΕ. 

Ιίεηι εηηι ρι-είαίηδ εοηιεδ, ΙΐΕάεαί ορηδ αΐί^αοπιπι η&υίίίαηι ρΓΟ 35 

δηίδ δεΓηίείίδ, ρείίί εί το^αί Είίεηίε (^ηοά είάεηι άοηιίηΕίίοηίδ ρΐΕ- 

εεΕί δίΒί οχαίίοδε δηάηεηίΓε, άε αηα άε «τοδδίδ §Εΐείδ ηεδίΓΐδ, <^ηε 
δοΐίίε εΐΕΐιί πεπιο-εγο ίη ΡΐΕπάπΕηι, εηηι ίοίο ίρδίηδ ίηπιίιηειιίο, ρει 

ιηοάηηι ^ηί άίείε άοηιίηΕίίοηίδ ρΐΕεεάίί. 
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Ε4 δΐιρεΓ ρΓεάίοΐίδ δΐιρρίίο^ηΐ ΙιιππϊΙΐίεΓ παπί!) δΐιρΓ&δοπρίί, οαηι 
βεηβρίαοίΐο ιΐ6$4εΓ, φΐ&τηΐοοίιΐδ οοπιοάε ίίεπ ροίιεπί εχρεάίπ. 

Νοί& φαοά δΐιρΓ&άΐεΐΣΐ οαρΗαΙα, 64 Γεδροηδίοηεδ &ά ίρ83. ίαείε, 

ιηίδδε ίιΐ6Πΐη4 Ε&ϊιιΐί Νί§Γοροη1:ίδ ρΓο δΐια ίηίοπηαίίοπε. 

ΜΟΟΟ,ΧΧ. Τηώίοΐ. VIII!. Όίβ Χ° Ρώηιατί] 

5εγ Μ&Γοιίδ ΟοπΙ&Γεηο 
8εγ Απ(ΐΓβ3δ Μβιχβΐΐο 
δεΓ δγιηεοη ΜϊεΗβεΙ 
δ3ρΐεη(Ρ5 ΟΓίΙϊπιιιη. 

5 08ρ43. 

£)αοά £ηιί>αχα4θΓ65 άοιηΐηϊ Οοιηίίιίδ Βίοη, ρ646η4ϊόιΐ3 ιι4 ιπίετρο- 

π&ιηιΐ5 πο5, ϊη46Γ ιρδυιη Ό. Οοιηΐίιειπ, ε4 ίΐΐοδ άε Ια Οοηιρ&^ηΒ, δΐιρεΓ 
άίί£εΓεπ4π5 εχίδ4εη4ί1)ΐΐ5 ίη4εΓ ϊρδο$ Γεδροηάε&4ιΐΓ: ()ιιοά ορίαιτιαε 
δίειίιιιη ρειοΐίϊοαιιι ε4 ΐΓαηςρπΙΙαηι, ϊρδίιΐδ Οοαιίηί Οοηιίΐίδ, ε4 άίδροδίΐϊ 

10 6ΐ ίη Ιιϊίδ φαε 1ιοηε54ε, ροδδΐιηιΐδ, αηιίοαΒίΗΤεΓ εοηιρΙ&εεΓε; ηιαηάαϋί- 

ιηιΐδ Ε&ιιιΐο 64 ε&ρί4&ηεο πο34γο ΝΪ£Γοροη4ϊ$, ςηοά ίηίετροηαί 56 

ίη46Γ ίρ$ιιηι Ό. ΟοχηίΙειη, εί ρυεδίεΐοδ ά'ε Ια Οοπιρα^ηα, ρι-οειίΓαπάο 
6ί ορεΓαηάο δο1ίεί4ε οΐΏηε ΐά Βοηο <^αοά ρο4επ4 οαηι ΙιοηοΓε ηοδ4Γθ 
η4 εοηεοπϋιιηι δε^ηαίυΓ ιπίεΓ ραΓίτεδ ρΓεάίεϋαδ, 64 θχ ηιιηε δϊ4 

15 οαρίιιιη φαοά $ΐε ηιαπάεΐαΓ όαΐυΐο 64 εαρΐΐαηεο πο54γο ρΓεάίε4ο. 

ϋε ραΓ4ε οηιηεδ. 

ΣΠ. Μ. ΘΕΟΤΟΚΙΪΣ 

0 ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘΙΜΟΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 0 ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 

Έν τοΐς προηγουμένοις τόμοις της Έπεεηρίδος των Βυζαντινών Σπου¬ 

δών έξέδωκα τούς δυο ανεκδότους λόγους τού Ανθίμου Αθηνών «ΕΙς τήν 
κατά σάρκα γέννησιν τού Κυρίου και Θεού καί Σωτήρος ημών Ιησού 
Χριστού»3 καί «Περί των τού άγιου Πνεύματος προόδων» 1 2, ώς καί τήν ανέκ¬ 

δοτον επιστολήν αυτού προς τον Ιωσήφ3, ΰποσχεθεις τήν εκδοσιν των λοιπών 
ανεκδότων έργων, των εις αυτόν άναφερομένων, ως καί τήν επί τή βάσει 
τούτων έξακρίβωσιν των άφορώντων εις τον βίον καί τά συγγράμματα αυτού. 

Τήν ύπόσχεσιν ταΰτην έκπληρών, εκδίδω ενταύθα τά ύπολειπόμενα 
δύο 4 έργα, τά άναψερόμενα είς αυτόν, τούς δύο δηλαδή λόγους τους φέρον¬ 

τας έπιγραφάς «Λόγος έτερος, όπόταν ο μητροπολίτης “Ανθιμος τής φρουράς 
έξήλθεν» καί «Λόγος εις τον εν άγίοις πατέρα ημών "Ανθιμον τον αρχιεπί¬ 

σκοπον Αθηνών, τον ομολογητήν» προτάσσων αυτών συντόμους τινάς 

σημειώσεις περί τού βίου καί των έργων τού Ανθίμου. 

Ό πρώτος τών λόγων τούτων περιέχεται εν τω ύπ’ αριθμόν 30 (0. 3.16) 

κώδικι τής έν Τώμη «ΒίΒΗοΐΙιεεα Αη§;εΗεα» καταλαμβάνων τά φύλλα 36 

καί 4α, ο δέ δεύτερος έν τώ ύπ’ αριθμόν 243 κώδικι τών Παρισίων ΟοίδΗη. 

καταλαμβάνων τά φύλλα 191α - 2046· 

Ό συγγραφεύς τού πρώτου λόγου δεν μνημονεύεται5, ό δέ τού δευτέρου 

1 Τόμ. Ζ' (1930) σ. 38-45. 

2 Τόμ. Η' (1931) σ. 30-41. 

3 Τόμ. Η' (1931) σ. 31. 

4 Ό υπό τοΰ Σάθα άναφερόμενος «Νεοφύτου Κεραμέως Λόγος είς "Ανθιμον τον 

ομολογητήν», ό εύρισκόμένος, κατ’ αυτόν, έν τη μεγίστη Λαύρφ τοΰ αγίου Αθανασίου 

τοΰ άγιου "Ορους (Μεσ. Βιβλ. χόμ. Α' σ. 273) δεν υπάρχει πλέον έν αύτή, ώς ήδυνήθην 

νά έξακριβιόσω. 

6 Έκ τοΰ περιεχομένου τοΰ λόγου τούτου καταφαίνεται ότι ό συγγραφεύς αύτοΰ είναι 

Κρής άνήκων είς τον ύπό τον "Ανθιμον έν Κρήτη κλήρον καί ατενώς προς αυτόν συν¬ 

δεόμενος. Έπί τών δεδομένων τούτων στηριζόμενός τις ώς καί τής όμοιότητος τοΰ ύφους 

θά ή δυνατό μετά πολλής τής πιθανότητος νά άποφανθή οτι συγγραφεύς αύτοΰ είναι 

ό Ιωσήφ Φιλάγρης. Αί περί του Ανθίμου Ιστορικαί ειδήσεις, ας ποριζόμεθα, έξ αύτοΰ, 

είναι αί ακόλουθοι. Ό "Ανθιμος καταγόμενος έκ Κρήτης «ήμετέρας πατρίδος ευβοτον 

θρέμμα» έκλείσθη έν τφ λάκκφ ημέραν Παρασκευήν «τό γάρ κατακλεισθήναι καί σε 

τάφφ, έν ή καί αυτός (ό Χριστός) κατετέθη ημέρα», έν φ διέμεινεν επτά μήνας αύστη- 

ρώς φρουρούμενος «ημείς δέ τόν σόν (τάφον, δηλαδή τον λάκκον) καταλαβόντες ούτε 
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είναι ό Νείλο; πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, τά έργα του οποίου περιέχει 

ό ύπ’ αριθμόν 243 κώδιξ των Παρισίων λ 
Αί περί του Άνθιμου ίστορικαί ειδήσεις, ας παρέχει ήμιν ό λόγος του 

πατριάρχου Νείλου, είναι αί ακόλουθοι- 

Οί Κρήτες έπαναστατήσαντες κατά των Ενετών, των κατεχόντων προ 
πολλοΰ την νήσον αυτών2, επομένως πολύ μετά τό 1204, εξηλασαν αυτούς 
τής νήσου άπαλλαγέντες ούτα» δεσποτών αγνωμονων. Άποκτησαντες την 
ελευθερίαν αυτών άποστέλλουσι πρεσβείαν εις Κωνσταντινούπολή ζητοΰντες 
παρά τού πατριάρχου επίσκοπον3 προς διωργάνωσιν τής εκκλησίας των. 

Ό πατριάρχης «συντείνας εαυτόν καί πλεΐστα δή περί του προκειμένου δια- 

σκεψάμενος τον μακάριον Άνθιμον τοίς πρεσβευταϊς συνεκπέμπει» καί ούτω 
«τής Αθηναίων πόλεως άφελόμενος, ή κεκλήρωτο, τή των Κρητών έφίστησι 

νήσω». 
Ό Άνθιμος άψηψών τούς κινδύνους έρχεται εις την Κρήτην, ένθα 

έγένετο αύτώ ένθερμος καί εγκάρδιος υποδοχή, καί αναλαμβάνει την εκκλησια¬ 

στικήν διοίκησιν αυτής καί την διόρθωσιν των κακώς έν αυτή .έχόντων άνα- 

δειχθείς αντάξιος των προσδοκιών των Κρητών. Αλλ οι Ινρήτες «επασχον 
κακώς τω Λατινικφ περιεστοιχισμένοι πολέμψ, ταΐς περιπλεοΰσαις ναυσίν είρ- 

γόμενοι τό ένδέον έξωθεν εισκομίζεσθαι, αφορία τε καρπών έν πλείοσιν έ'τεσιν 
έπίεζεν αυτούς ό θεός». Είς τά κακά ταϋτα προσετέθησαν αί άντιζηλίαι καί 
στάσεις των Κρητών, άς έπωψεληθέντες οί Ενετοί διά δωροδοκίας κατα?^αμ- 

βάνουσι την νήσον. Τότε πολλοί ιών Κρητών θανατοΰνται, άλλοι εξανδραπο¬ 

δίζονται καί άλλοι παντοίως τιμωρούνται, συλλαμβάνεται δέ καί ό Άνθιμος, 

επί προφάσει μέν δτι ήρέθιζε τούς Κρήτας προς άντίστασιν, κυρίως δμως διότι 
προέτρεπεν αυτούς νά άπέχωνται τής κοινωνίας τών Λατίνων, ένεκα τών ετερο- 

διδασκαλιών αυτών, καί κλείεται είς δεσμωτήριον «τάφου μάλλον βιαιότερον 
καί βαρύτερου», αφού πρότερον προσεπάθησε ματαίως ό Λατίνος επίσκοπος 

νά πείση αυτόν νά άναγνιορίση τάς έτεροδιδασκαλίας τών δυτικών. 

Μετά διαμονήν ενός έτους εν αύτώ4, προσκαλεί έκ δευτέρου αυτόν ό 

τον ποθούμενον ίδεΐν ήξιώθημεν, άλλ’ ουδέ προσεγγίσω τω τόπφ» καί έπειτα άπηλευθε- 

ραιθη «επτά τοίνυν καί αυτός έν τώ λάκκω μήνας ποιήοας άνελπίστως τούτου, Θεοϋ 

κελεύσει, άνέϋορας». 

1 Ό κώδιξ Οοΐδί. 243 (του 1δ αίώνος) περιέχει τεσσαράκοντα τρεις ομιλίας τοΰ 

πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νείλου (φ. 1-191), τον ?ώγον αυχοΰ εις τον Ανθιμον 

αρχιεπίσκοπον Αθηνών καί μίαν ασκητικήν αυτού πραγματείαν (φ. 191-204 καί 253-260). 

1 «Τής γάρ νήσου ταύτης έκ πολλοΰ Λατίνοις δεδου?αομένης». 

3 Ώς γνωστόν, μειάτήν υπό τών Ενετών κατάκτησιν τής Κρήτης, οί Λατίνοι άπεδίω- 

ξαν τούς ορθοδόξους επισκόπους ανεχόμενοι μόνον τούς κατωτέρους ορθοδόξους κληρι- 

κούς, ους όμως ύπεχρέουν νά άναγνωρίζωσιν ως προϊσταμένους αυτών τούς Λατίνους 

επισκόπους. 

4 «Ενιαυτόν δλον».Έν τή όμιλίς, «ότε έξήλθεν έκ τοΰ λάκκου», λέγεται «επτά μήνας». 

Ό Αθηνών Άνθιμος καί πρόεδρος Κρήτης, ό ομολογητής. 49 

επίσκοπος τών Λατίνων καί προσπαθεί νά πείση αυτόν δι1 απάτης, διισχυρι- 

ζόμένος ότι πάντες οί ανατολικοί επίσκοποι άνεγνώρισαν τήν δυτικήν εκκλη¬ 

σίαν έλθόντες είς κοινωνίαν προς αυτήν, νά έλθη καί αυτός είς κοινωνίαν καί 
αναγνώριση τήν δυτικήν εκκλησίαν. Επειδή δμως ό Άνθιμος δεν έπείθετο, 

μή πιστεύων είς τά λεγόμενο, ρίπτεται πάλιν είς τό δεσμέοτήριον ή Μετά δια¬ 

μονήν έν αύτώ «έφ’ έτέροις δυσίν έτεσιν» έρχεται ό επίσκοπος είς τό δεσμω¬ 

τήριον καί έρωτα αυτόν, εάν δέχεται ιήν μετά τών Λατίνων κοινωνίαν, επειδή 
δέ εκείνος ήρνήθη, ρίπτεται πάλιν εις τον λάκκον «τά τελευταία πνέων». Ούτω 
«προνοίας έρημος παντελώς ού διήρκεσεν επί πλείστον, αλλά προς δν έπόθει 
Θεόν μετέστη, άδηλον δέ είμή καί παρά Λατίνων βιαιότερον άνηρέθη». 

Μετά τήν τελευτήν θάπτεται υπό τήν "ψάμμον, άπαγορευθείσης τής ταφής 
αυτού τοίς δρθοδόξοις. 

Έκ τών ανωτέρω γίνεται δήλον οτι ό Άνθιμος φυλακισθείς τρις έν 
Κρήτη, διέμεινεν υπέρ τά τρία έτη έν φυλακή. Έάν δ’ ύπολογίση τις τήν προ 
τής φυλακίσεως δράσιν αυτού έν Κρήτη ώς διαρκέσασαν περί τό έτος, δΰνα- 

ται νά συμπεράνη οτι ή δλη δράσις αυτού ώς προέδρου Κρήτης διήρκεσε 
περί τά τέσσαρα έτη καί επομένως τέσσαρα έτη προ τού θανάτου του ειχεν 
έκλεγή πρόεδρος Κρήτης. Δΰσκολον δμως είναι νά συμπεράνη τις πότε ήλθεν 
ό Άνθιμος είς τήν Κρήτην, καθ’ δσον ή έπανάστασις τών Κρητών, ή έπι- 

κράτησις αυτών καί ή μετ’ αυτήν κατάληψις τής νήσου υπό τών Ενετών 
περιγράφονται έν τφ λόγιρ τοΰτφ ούτω γενικώς, ώστε δέν δύναταί τις μετά 
βεβαιότητος νά άποφανθή περί τίνος έκ τών πολλών επαναστάσεων τών 
Κρητών κατά τήν Ενετοκρατίαν πρόκειται. Έν τοΰτοις προς έξακρίβο)σιν 
τού χρόνου τής μεταβάσεως του Ανθίμου είς Κρήτην βοηθοΰσιν ημάς, ώς 
νομίζω, τά έν τώ ?ώγω λεγόμενα περί τής τελευταίας αϊρέσεως, τής συνταρα- 

ξάσης τήν εκκλησίαν, εις ήν έλαβε μέρος ό Άνθιμος. Περί αυτής, μεταξύ 
άλλων, παρατηρεί ο Νείλος «Αλλά πώς άν έτέρως τήν τού Θεού χάριν ίσχυ- 

σεν ημών άφελεΐν καί τής έκεΐθεν βοήθειας άποστερήσαι ή πείσας μή θεΐόν 
τι χρήμα νομίζειν μηδ’ άϊδίίος Θεώ προσεΐναι, κατά τήν αναλογίαν τής καθάρ- 

1 Έκ τών λεγομένων έν τφ λόγφ τούτος «τοϊς ίερεΰσι τών Κρητών έκέλευεν έπαγγέλ- 

λειν ίλάσκεσθαι τον Θεόν εΰχαϊς καί ίκεσίαις καί όάκρυσιν καί πάσιν οίς οίδε Θεός προς 

έλεον έπικάμπτεσθαι, ώστε τήν έπερχομένην πονηράν πείραν διαφυγεΐν», καί κατωτέρω 

«επί τήν εκείνου καταψεύγουσι προστασίαν καί δέονται προς απολογίαν αυτούς άλεϊψαι 

καίοΤςτισι λόγοις χρώμενοι τον πειράζοντα νικήσουσιν ΰποθέσθαι, ών καί τυχόντες» 

κτλ. φαίνεται δτι μεταξύ τοΰ τέλους τής πρώτης φυλακίσεως καί τής αρχής τής δευτέ- 

ρας έμεσολάβηαε χρόνος ούτως ώστε κατ’ αύτόν ήδύνατο νά έκφωνηθή ό λόγος «δτε έκ 

τής φυλακής έξήλθεν», ή τουλάχιστον δτι κατά τήν δευτέραν φυλάκισιν.οΐ περιορισμοί 

δέν ήσαν μεγάλοι ούτως ώστε ό Άνθιμος ήδύνατο νά συνεινοήτάι μετά τών έξω. Τό 

τελευταΐον τοΰτο άποδεικνύεται καί έκ τοΰ λόγου τοΰ Ανθίμου περί τών προόδων τοΰ 

αγίου Πνεύματος, τοΰ έκδοθέντος έκ λάκκου, δηλαδή έκ τής φυλακής, καί έκ τής επι¬ 

στολής αύτοΰ προς τον Ιωσήφ, τής γραφείσης επίσης έκ τοΰ λάκκου. 

Επετηρις Εταιρειας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ'. 4 
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σεως έκάστφ χορηγουμένην καί θείας κοινωνούς φΰσεως τή μετουσία ταύτης 
εργαζομένων, αλλά χτίσμα καί των χτισμάτων ούχ δσα μέν εί προς χρόνον 
καί διαμονήν τινα καί πήξιν έχει του είναι, άλλ" δσα γίνεσθαι καί διαλύε- 
σθαι πέφυκε καί τής αυτής ή μέρας πολλάκις, ιν’ ή μή μόνον ασεβές άλλα καί 
λίαν υβριστικόν τό εγχείρημα έκ τής άνωτάτω δόξης επί την έσχάιην των 
χτισμάτων ατέλειαν καταγόντων». 

Έκ των άνωτέρω καί των καθόλου περί τής αίρέσεως ταύτης λεγομέ¬ 
νων προκύπτει, κατά την γνώμην μου, αναμφισβήτητος ότι ενταύθα πρό¬ 
κειται περί τής ησυχαστικής εριδος, τής άρξαμένης διά του Βαρλαάμ, τοΰ από 
Καλαβρίας, καί καταδικασάείσης έπειτα έν τοίς συνόδοις ταΐς γενομέναις έν 
τή ά/ία Σοφία τφ 1341, έν ή κιτεδικάσθη ό Βαρλαάμ, εν τοίς Βασιλείοις τφ 
1347, εν ή καθηυέοη 6 Γρηγόριος, ό Ακίνδυνος καί οι οπαδοί αύτοϋ, καί 
έν ιω Τρικλίνφ ιών Βλαχερνών επί πατριάρχου Καλλίστου, έν ή καθηρέθη- 
σαν καί ά.τεκηρύχθησαν πάντες οί φρονοΰντες τά του "Ακίνδυνου. Κατά 
ταϋτα ό "Άνθιμος έξελέγη πρόεδρος Κρήτης κατά τό τέλος τοΰ πρώτου ήμί- 
σεος ή τό πολΰ τάς άρχάς τοΰ δευτέρου τοΰ δέκατου τετάρτου αιώνος*. 
Τήν ορθότητα τοΰ ανωτέρω συμπεράσματος ένισχΰουσι καί τά ακόλουθα. 
Ό Νείλος έπατριάρχευσεν έν Κωνσταντινουπόλει κατά τούς άκριβεστέρους 
υπολογισμούς 1 2 άπο του 1380- 1388, επομένως ό λόγος αύτοΰ εις τον "Άνθι¬ 
μον έξεφωνήθη κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα, έκτος εάν δεχθή τις ότι 
ούτος έξεφωνήθη υπό τοΰ Νείλου προ τής άνόδου αύιοΰ εις τόν πατριαρχικόν 
θρόνον3, επομένως προ τοΰ 1380, οπερ δεν φαίνεται πιθανόν. Πάντως ό 
"Άνθιμος είχε τελευτήσει ολίγον χρόνον προ τής έκφωνήσεως τοΰ λόγου τού¬ 
του 4, ήτο δέ σύγχρονος τού τε ρήτορας δ καί πολλών των ακροατών 6 καί έπο- 

1 Πρβλ. καί τά λεγάμενα «λέγω τον ού προ πολλοΰ πρός άλλήλους κεκινημένον 
ήμΐν καί τοϊς πολιπκοΐς πράγμασι νοοοΰσι καί διακειμένοις κακώς, συμμετεσχηκυίας 
τής λύμης τής εκκλησίας, των τότε ποιμένων άφρόνως τον αμπελώνα Κυρίου λυμαινο- 

μένων καί λύκων όφθέντων αντί ποιμένων» καί «των δή τοιούτων υπέρ τής εύοεβείας 
αγώνων τε καί σκαμμάτων ούδ: ό μακάριος "Ανθιμος άπελείπετο, άλλα καίτοι νέαν 
άγων τήν ηλικίαν». 

2 Πρβλ. Μ. Γεδεών Πατριαρχικοί πίνακες. Κατά ιόν Ζαχαρίαν Μαθάν έπατριάρχευ¬ 

σεν άπό τοΰ 1378- 1388 (Κατάλογος Πατριάρχων Κων/πόλεως) καί κατά τόν Κρουμβά- 

χερ άπό τού 1379 - 1387, (Ιστορία τής Βυζ. Λογοτεχνίας κατά μετάφρασιν Γ. Σωτηριά- 

6ου τόμ. Α'. α. 349). 
* Τούτο θά ήδύνατό τις νά συμπεράνή έκ των υπό τοΰ Νείλου λεγομένων περί τοΰ 

πατριάρχου, τοΰ έκλέξαντος τόν "Ανθιμον πρόεδρον Κρήτης «τόν αυτόν δέ τρόπον καί 
ό τηνικάδε των ιερών αρχών τήν μεγίστην πεπιοτευμένος», πρβλ. καί «πρός τόν μέγαν 
τής βασιλευοΰσης πόλεως ταύτόν δ’ είπεΐν καί τής οικουμένης αρχιερέα». 

* Πρβλ. «Των προσφάτων άμελητέον» καί «ώς τά νϋν επ’ όψεσιν ώσπερ κείμενα καί 
μονονουχί φωνήν άφιέντα». 

6 Πρβλ. «Ός καί ζών ημάς έν τοίς προιτοις ήγες των φίλου μενών καί κοινωνούς, 

έν οΐς έξην έπεσθαι, παραλαμβάνειν ούκ άπη'ξίους». 

6 Πρβλ. «Άλλ’ έπεί θαυμαστός τις καί υπέρ ήμάς, δν είλόμεθα, των λόγων αγών 
δοκεΐ, υμείς οι τά εκείνου σαφώς είδότες κουφίσατε μοι τόν πόνον περί τόν λόγον 
κάμνοντι». 
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Ό Αθηνών "Ανθιμος καί πρόεδρος Κρήτης, 6 ομολογητής. 

μένως άπέθανε κατά τό τέλος τοΰ πρώτου ήμίσεος ή ιάς άρχάς τοΰ δευτέρου 
τοΰ δέκατου τετάρτου αιώνος. 

Πρός τό συμπέρασμα τοΰτο φαίνεται άντικείμενος δ ύπ’ αριθμόν 30 

(Ο. 3. 16) κώδιξ τής έν Ρώμη ΒΐόΗοΙΙιοοει Απ£·ε1ίο& ή δστις περιλαμβάνει 
τόν λόγον τοΰ Άνθιμου περί των προόδων τοΰ αγίου πνεύματος2 καί τήν 
επιστολήν αύτοΰ εκ τοΰ λάκκου πρός τόν "Ιωσήφ 3, ώς καί τόν έτερον λόγον, 

όπόταν δ μητροπολίτης "Άνθιμος τής φρουράς έξήλθεν4. 

Ό κώδιξ δηλαδή ούτος πλήν των φύλλων 197 - 203 έχει γραφή υπό τοΰ 
Ιωσήφ τοΰ Φιλάγρη, δστις είναι καί δ συγγραφεύς πολλών έργων περιεχο¬ 
μένων έν αύτώ 5 κατά τά έτη 6 1393 καί 1394, επομένως πολύ μετά τόν μαρ¬ 
τυρικόν θάνατον τοΰ Ανθίμου. 

Ούτως όμως έχόντων των πραγμάτων θά άνέμενέ τις καί έν τω κο5δικι 
τούτω, τφ περιέχοντι τά έργα τοΰ Ανθίμου καί λόγον εις αυτόν, όποιαν τής 
φρουράς έξήλθε καί γραφέντι ύπδ τοΰ Ιωσήφ τοΰ Φιλάγρη τοΰ Κρητός, τοΰ 
συνδεόμενου στενώς μετά τοΰ Ανθίμου καί γνωρίζοντας τόν θάνατον αύτοΰ, 
σημείωσίν τινα τουλάχιστον περί τοΰ μαρτυρικού αύτοΰ θανάτου. 

Είναι φανερόν ότι ό Φιλάγρης, γραφών τόν κώδικα μετά τόν μαρτυρικόν 
θάνατον τοΰ "Ανθίμου, επρεπεν ιδία μετά τόν λόγον «όπόταν δ μητροπολίτης 
Ανθιμος τής φρουράς έξήλθεν» ή τήν επιστολήν τοΰ Άνθιμου έκ τοΰ λάκκου 
νά σημείωση τι περί τοΰ μαρτυρικού θανάτου του Άνθιμου. Ή έλλειψις όμως 
πάσης σημειωσεως έν τφ κώδικι τούτω περί τοΰ θανάτου τοΰ Άνθιμου 
δύναται νά έξηγηθή, ώς φρονώ, εάν δεχθή τις ότι, έν τή μετά ταϋτα εποχή 
των δυτικών τις άπέσχισε τό φύλλον ή τά φύλλα, εις τά όποια ύπήρχον αί 
σημειώσεις περί τοΰ μαρτυρικού θανάτου τοΰ "Ανθίμου, όπως ούτως από¬ 
κρυψη, ώς ένόμιζε, τάς βιαιότητας καί ωμότητας των όμοδόξων αύτοΰ 7. Έκ 

1 Πρβλ. Ρτ οο ο 1 οιή ΐ π ΐ Ιηάεχ οοάΐοιιιπ Οπιβοοπιηι Βΐόΐϊοίΐίθο&ε Αιι^βΗοαε 
έν δίπάί Ιΐ&ΐΐ&πί άΐ ίίΐοΐο^ώ οΐ&δδϊςίΐ τόμ. Δ' (1896) σ. 64 έ. 

2 Έν φΰλ. 342 Ρ - 358 Ρ. 
5 Έν φύλ. 358 Ρ. 
1 Έν φύλ. 3 Ρ - 4 «. 

Πρβλ. έν φύλ. 5<* « Ιστέον δχι τά νέα σχόλια, άτινά είσιν ώς παραπληρώματα, είσίν 
Ιωσήφ μοναχού τοΰ Φιλάγρη, τού γράψαντος τό βιβλίον, καί εί καλώς πρός τήν έννοιαν 
έχουσι, λαμβανέτωσαν οί άναγινώσκοντες, εί δέ ού, καταλειπέτωσαν, ώς άχρηστα» καί έν 
φύλ. 346 Ρ «τού γράψανχος τήν βίβλον Ιωσήφ». 

Κ Πρβλ. έν φύλ. 117 β «Διερμηνεύθησαν δέ έν τώ Κωφηνίφ δρει έν τή μονή των 
τριών μεγάλων Τεραρχών παρά τού Ιωσήφ τοΰ Φιλαγρίου, τοΰ τής αυτής μονής κτήτο- 

ρος έν έχει ,ζ’φΑ » και έν φύλ. 138Ρ έπομένως κατά τό 1393 καί 1394. 

7 Ή ύπόάεσις οτι ό Φιλάγρης μενών έν Κρήτη δεν έγραχμέ τι περί τοΰ θανάτου τοΰ 
Ανθίμου έκ φόβου των κρατούντων, δέν φαίνεται πιθανή, τοσοΰτο μάλλον καθ’ όσον, 

εάν ό Φιλάγρης έφοβεΐχο τούς κρατούντας, ήδύνατο καί επρεπεν απλώς καί άνευ σχολίων 
νά άναφέρη τουλάχιστον τόν θάνατον τοΰ Ανθίμου. 
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,οΰιου δόνα™, ίσως νά Ιξηγηβή καί ή έν τφ κώδικι νΰν παρατηρούμενη ελλει- 

ψις τής συνεχείας τής επιστολής τού Άνθιμου έκ τοϋ λάκκου προς τον Ιωσήφ . 

Έκ τής όλης διηγήσεως τού Νείλου περί τών εν Κρηττ) φυλακίσεων 

τού Άνθιμου καί τών κατ’ αύτάς βασάνων αϊτού γίνεται δήλον δτι όταν 

ετελευτησεν ό Άνθιμος, δεν ήτο γέρων. Τούτο αποδεικνΰεται, ως φρονώ, 

καί έκ τής ιιακρά;, ΰπέρ τα τρία έτη, διάρκειας αυτών καί προ παντός εκ του 

δτι οΰδένα' ποιείται λόγον 6 Νείλος περί τής γεροντικής ηλικίας του Ανθι¬ 

μου Είναι φανερόν δτι δ Νείλος κατά την περιγραφήν τής φυλακισεως και 

τών στερήσεων, ας ΰφίστατο δ Άνθιμος, πάντως, εάν ούτος ήτο γέρων, θα 

έτόνιζε τό γεροντικόν τής ηλικίας αυτού, τοσοΰτο μάλλον, καθ’ οσον ουτω θα 

έξήρεν έτι μάλλον τό απάνθρωποι· τών στερήσεων καί θά εκίνει την συμπά¬ 

θειαν τών ακροατών. Κατά ταΰτα έκ τής δλης διηγήσεως τοϋ Νείλου περί 

τών φυλακίσεων καί τών βασάνων τοϋ Ανθίμου δύναταί τις νά συμπερανη 

δτι ουτος δεν είχεν υπερβή τό εξηκοστόν έτος τής ήλικίας αυτού. Το συμπέ¬ 

ρασμα τούτο ένισχύεται και εκ τών ακολουθών. 

Κατά τήν διήγησιν τοϋ Νείλου, δ Άνθιμος ζων βίον εγκρατή και οιονει 

άσκητικόν καί πρό τοϋ γίνη μοναχός ή γενόμενος τοιοϋτος έν νεαρά ηλικία 

έξηκολούθει τήν άσκησιν καί τούς υπέρ τής εΰσεβείας αγώνας3 έπι εικοσιν 

όκτώ δλα έτη 4 Κατά ταϋτα δ Άνθιμος γενόμενος μοναχός έν νεαρα ηλικία, 

οΰχί λοιπόν άνωτέρα τών εικοσιν ετών, έξηκολούθει τήν άσκησιν καί τους υπέρ 

τής εΰσεβείας αγώνας επί εικοσιν οκτώ δλα έτη, μέχρι δηλαδή του θανατου 

του 6. Επομένως δ Άνθιμος έτελεύτησεν έν ηλικία τό πολύ τεσσαράκοντα 

οκτώ ετών. ν 
Έπι τών ανωτέρω συλλογισμών σιηριζόμενοι δυναμεθα να εξαγαγωμεν 

τό ασφαλές συμπέρασμα, έφ’δσον, εννοείται, οί ανωτέρω συλλογισμόι^είναι 

ασφαλείς, δτι ό "Ανθιμος γεννηθείς κατά τό τέλος του δέκατου τρίτου -αιωνος 

ή τάς άρχάς του δέκατου τετάρτου, έιελεΰτησεν έν ηλικία τό πολύ πεντηκοντα 

ετών κατά τό τέλος τού πρώτου ήμίσεος τού δεκάτου τετάρτου αιωνος. 

ι "Αξιόν σημειώσεως είναι ενταύθα δτι έκ τοΰ κωδικός τούτου έλλείπουσι πολλά 

φύλλα και ενιαχού δλα τετράδια. Έάν τοΰτο είναι τυχαίον, δύναταί τις βεβαίως να 

δεχθη δτι τυχαίος έξέπεσον και τά φύλλα ή τό ψύλλον, εις ά ό Φιλάγρης είχε γράψει περ, 

τοϋ θανάτου τοΰ Ανθίμου. Ή τυχαία δμως αΰτη σύμπτωσις φαίνεται εις εμε απίθανος. 

* «Καίπερ δέ ουτω και πριν είς τών μοναστών τελεΐν τον χορόν εν τοις καλοις εαυτόν 

άπασιν έξασκήσας». , «. , 
3 «Τών δέ τοιούτων υπέρ τής εύσεβείας αγώνων τε και σκαμμάτων ουδ ο μακαρως 

"Ανθιμος άπελείπετο, άλλα καίτοι νέαν άγων τήν ηλικίαν κατατεταγμενος ύπο καθηγηχη 

τής θεοσεβείας καί τής πρός ουρανούς φερούσης τρίβου καί τής εμπράκτου φιλοσοφίας». 

1 «Καί ταϋτα ούκ επί δύο καί τρισί καί δίς τοσούτοις, άλλ3 έφ’ δλοις οκτώ προς τοις 

εικοσιν έτεσιν ποιαν απολείπει καλοκαγαθίας υπερβολήν». ( 

* Ουτω νομίζω δτι πρέπει νά νοηθή τό ανωτέρω όπως δήποτε σκοτεινόν χωριον 

«έφ’ δλοις όκτώ έτεσιν πρός τοις εικοσιν». 
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Υπολείπεται ή εξέτασις τοΰ ζητήματος πότε 6 "Ανθιμος έγένετο μητρο¬ 

πολίτης Αθηνών καί έπειτα πρόεδρος Κρήτης καί υπό τίνος πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως. 

Οί περί τον "Ανθιμον άσχοληθέντες, δεν γνωρίζω ποΰ στηριζόμενοι, 

νομίζουσιν δτι ουτος έγένετο Αθηνών καί άπεστάλη εις τήν Κρήτην επί 

πατριάρχου Αθανασίου τού Α' (1289- 1293 καί 1304-1310). Ή γνώμη 

αύτη, εάν τά ήμέτερα συμπεράσματα είναι ασφαλή, δεν είναι ορθή, τοσοΰτο 

μάλλον, καθ’ δσον έκ τής διηγήσεως τοΰ Νείλου καταφαίνεται, ως νομίζω, 

δτι ά'λλος ήτο ο .πατριάρχης, ό έκλέξας τον "Ανθιμον Αθηνών καί άλλος 

πρόεδρον Κρήτης. Ιδού τί λέγει ό Νείλος περί τοΰ Ικλέξαντος τόν "Ανθι¬ 

μον Αθηνών «τελευταίου υπό τών καλώς είδότων τά τού παντός άξια περιέ- 

πειν καί πολλής έπιμελείας άξιούν τά πάσης τιμής επέκεινα, έφ" υψηλήν 

ανάγεται τών αξιωμάτων περ κοπήν τής "Αθηναίων πόλεως τήν προστασίαν 

έγχειρισθείς» καί περί τού έκλέξαντος αυτόν Κρήτης «ό τηνικάδε τών ιερών 

αρχών τήν μεγίστην πεπιστευμένος πρός τοις αλλοις, οίς έκεκόσμητο πλεονε- 

κτήμασι καί λόγω καί σοφία τών ύπ’εκείνο κρατών τού χρόνου καί καλώς είδώς 

πράγμασι χρήσθαι καί τφ καλώ και δικαίφ μόνον ορθή ψήφφ καί διανοίας 

εύθύτητι προστιθέμενος τού καιρού τότε καί τών πραγμάτων τόν άριστον έν 

πράξεσι καί λόγοις επιζητούν των». "Εκ τών ανωτέρω λόγων τοΰ Νείλου 

καταφαίνεται δτι πρόκειται περί δύο διαφόρων πατριάρχων τοσοΰτο μάλλον, 

καθ’ δσον, εάν ό αυτός πατριάρχης είχεν έκλέξει τόν "Ανθιμον "Αθηνών καί 

έπειτα Κρήτης, πάντως θά έτονίζετο τούτο υπό τού Νείλου λ 

Καί ταϋτα μέν ως πρός τόν βίον τοϋ "Ανθίμου, ώς πρός δέ τά έργα 

αυτού παρατηρώ δτι εκτός τών τριών σφζομένων καί ύπ’ έμοΰ έκδοθέντων 

θά είχε καί άλλα γράψει δ "Ανθιμος. Τήν εικασίαν ταύτην στηρίζω επί τών 

λεγομένων υπό τοϋ Νείλου «ού μήν, άλλ’ επειδή περ έν τούτφ γεγένημαι τφ 

μέρει τοϋ λόγου καί δει καθάπερ τινά πίνακα τής εκείνου περί τήν θεολογίαν 

ακρίβειας ύμΐν προθεΐναι, φέρε μικρόν τι τφ λόγφ προσδιατρίψωμεν ώς αν 

εγώ τε τοις περί εκείνου λόγοις καί διάνοιαν καί γλώτταν καθαγιάσω καί 

υμείς ήδίους γένησθε τοις σφοδρά φίλοις διηγήμασιν ύπέχοντες άκοάς». 

Λόγος ετερος, όηόταν ό μητροπολίτης ’Άνΰ·ιμος 

της φρουράς έξήλ&εν. 

Χρέος έστι τοις υπό χεΐρα πάσι κοινόν τοϋ προσφέρειν έκαστον τφ 

οίκείφ δεσπότη, έξ ών οίδεν έργάζεσθαι. Ό μέν αγρόν εργαζόμενος εν τφ 

1 Τό ζήτημα τοΰτο ώς καί τό τοΰ χρόνου τής ακμής τοΰ Άνθιμου θά ήδύνατο νά 

λυΟή ασφαλέστεροι*, έάν εί'χομεν κατάλογον χρονολογικούς ακριβή καί όπως δήποτε 

πλήρη τών επισκόπων Αθηνών. Πάντως τό νομιζόμενον δτι ό "Ανθιμος έγένετο Αθηνών 

μετά τόν Μελέτιον Αθηνών καί πρόεδρον Μαδύτου, δεν δύναταί νά γίνη δεκτόν, 
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χαλοΟντι χαιρφ τάς οπώρας τοΰτψ προσφέρει, τό μέντοι Ιορ κρίνα συλλεξος 
ή ρόδα πρός τον οΐχβϊον. δεσπότην πορεύεται, μετά μικρόν δε και καρπούς 
εις εκείνον Αποκομίζει, έ γεωργός δέ και ποιμήν και πάνιες ϊσως, Ιξ <δν έκα¬ 
στος κεκτηται, τώ έαυτοϋ προσφέρει δεσπότη. Κακεϊνοι μεν τά τούτων δεσπο- 

5 ίΐοντες σώιιατα σωματικός οΐδασι καί παρ’ αυτών ϊ,αμβάνειν τάς άπαρχας, 
■Εγώ τοίνυν πρός τον κηδεμόνα καί φροντιστήν των ήμετέρων βονλομενος 
σήμερον ψυχών Απελθεΐν, έξ ών καί αυτός κέκτημαι ποιούμαι τήν εισφοράν. 

Δέομαι δέ τφ έμφ δεσπότη μή άπώσηται ταΰτα διά τήν τούτων σμικρότητα' 

ουδέ γάρ άλλο τι μεΐζον τούτου είχον προσφέρειν νυνί, τού καιρού και 
10 μάλιστα τούτο καλούντος, εί μήπως καί αδτός, ώς ό ποτέ κολοιός τοΐς Αλλο- 

τρίοις εκαλλωπίσθη πτεροϊς. Οίδα γάρ σε μεμαθηκότα τούτο παρά τού κοινού 
πάντων ημών διδασκάλου, τό τά μικρά τών μεγάλων δώρων προκρίνει», ώς 
καί αυτός τά δύο τής χήρας προέκρινε τών πολλά βαλλόντων έν τφ γαζοφυ- 
λακίω λεπτά. Έμελλεν άρα καί τοΐς μεταγενεστέροις ήμΐν τήμερον ό παρά 

15 των Αρχαίων τιμώμενος ϊωβηλαΐος χρόνος άναφανήναι. Έν έκείνοις μέν γάρ 
ό νόμος οΰτος έκράτευ πδν τό εις δουλείαν προσαγόμενον ζφον επτά μόνον 
έτεσι διατρίβειν έν ταύτη, τόν δέ μετά ταύτα ίωβηλαιον καλεΐσθαι, δς τοΐς 
ζφοις ελευθερία τάΐεως πάσης έτύγχανε δουλικής. Οΰτος δέ και τύπον φέρει 
τού μέλλοντος· έβδομη γάρ παρά τισιν ό παρών αιών λέγεται, ό δε μέλλων 

20 όγδοη, ον καί μάλιστα πρώτην έτύγχανε λέγεσθαι ώς αρχήν βιοτής ετερας 
καί τής ελευθερίας ΰπάρχοντα. Ό γάρ τόν Αριθμόν τών επτά Ιξ Αρχής τιμή- 
σας ή μάλλον εύλογή σας Θεός καί σε νυν τόν ήμέτερον ποιμένα και ιεράρχην 
δι’ εκείνου ηύδόκησεν εύλογήσαΐ' ειρηται γάρ και ευλογησεν ό Θεός τήν 
ημέραν τήν έβδόμην καί έν επτά ημέραις, ως φησιν, ό ίερευς τελείου τα ι και 

2δ Θεός αύτός έν τοΐς επτά πνεύμασιν αναπαύεται. Ού βούλομαι πολλά περί 
τούτων λέγειν πεφιλοσόφηται γάρ άλλφ τινί κάλλιστά τε καί υψηλότατα. 
Επτά τοίνυν καί αυτός έν τώ λάκκφ μήνας ποιήσας άνελπίστως τούτου, 

Θεού κελεύσει, άνέθορεν. Ούτωσί γάρ έδει διά τών πραγμάτων τας αξίας 
χαρακτηρίζεσαι. Ό μέντοι δεσπότης πάντων καί πλάστης Θεό; βουληθεις 

30 βροτός γέγονεν, υπέστη πάθος εκών, τό τής ανθρώπινης ύποδεικνύων τεκμή- 
ριον φύσεως, πάντα τε καί τφ τάφφ κατακλεισθείς τριήμερος έκειθεν εγή- 

γερται. Ού γάρ τριέσπερος, ώσπερ τις άλλος, ώνόμασταΐ' πώς γάρ εδει τούτον 
έσπερον καλεΐσθαι, οπού ό τής δικαιοσύνης ετύγχανεν ήλιος. Κάκεΐνος μέν 
τό τρισυπόστατον ήμΐν τής αυτού ύποδεικνύων θεότητος τριήμερος εκ τάφου 

35 έγήγερται πάσι τοΐς έξ Άδάμ άνάστασιν παρασχών. Οίμαι ούτωσί διάκου 
πράγματος λέγων ό θέλων τής άναστάσεως τυχεΐν συν έμοί δει πάντως αυτόν 
υπέρ έμού καί παθεΐν καί σταυρωθήναι καί ταφήναι καί ούτως άναστήναι 
καί τής έμής βασιλείας γενέσθαι συμμέτοχον. Ευ δ’ ως έκείνου γνήσιος 
δούλος επί σταυρού μέν ούκ άνήλθες, άλλ’ ίσως είποι καί τούτο τις εκ- 

40 παλαι γάρ φαίνη διά τούτο βαστάξων αύτόν, πάθει δέ καί ταψή ζων ετι 
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παρεδόθης υπέρ έκείνου. Άλλ’ αυτός σε τού τάφου μετά τόν τής δουλείας 
χρόνον έρρύσατο. Πάντα μέν γάρ τά παρά Θεού γινόμενα θαυμαστά είσι 
και παράδοξα. Είσι δέ τινα τών άλλων θαυμαστικώτερα· τό γάρ κατοκλει- 

σθήναι καί σε τφ τάφφ, έν ή καί αυτός κατετέδη ημέρα, τών άλλων πάντων 
έστί θαυμαστότερον. Καί διά πάντων μέν ώς έκείνου γνήσιος φαίνη δούλος, 5 

διά τοι τούτου καί τών μετά ταύτα βασιλείας άξιος είναι δοκεΐς. Άλλ’ είς 
τόν τάφον έκείνου ποτέ μυροφόροι έρχόμεναι τό ποθούμενον έβλεπον σώμα, 
ημείς δέ τόν σόν πολλάκις καταλαβόντες, ούτε τόν ποθούμενον ΐδεΐν ήξιώ- 

θημεν, άλλ’ ουδέ προσεγγίσαι τφ τόπφ, δ και μάλλον τών άλλων τήν έμήν 
δδύνει ψυχήν. "Οσα τά κατά σέ εκ τών έγγιστα καί τών μακρόθεν ήκούομεν, ίο 
τίς σοι ταύτα καταλεπτώς ικανός διηγεΐσθαι; ’Ώ εύχαριστούμεν τφ ήμετέρφ 
Θεφ, τώ κηδεμόνι καί φροντιστή καί ύπηκόφ τών αυτού δούλων, δς ούκ 
εΐασεν ημάς επί πολύ ταύτη κρατηθήναι τή λύπη, αλλά μετά τό φθάρη ναι 
πάσαν ημών τήν ελπίδα τήν αναψυχήν ήμΐν καί παράκλησιν έδωρήσατο καί 
σέ τών ορθοδόξων τό καύχημα καί στύλον τής τού Χριστού εκκλησίας καί 15 

ποδηγέτην καί αρχηγόν τού νέου λαού βάθρον τε καί θεμέλιον τής αρραγούς 
ημών πίστεως, τών ιερέων πάντων τήν καλλονήν, τόν θύτην καί ιερέα, ή 
μάλλον άμωμον θύμα, εΐ θέμις ούτως είπείν, τέθυκας γάρ σαυτόν υπέρ ημών 
τφ θανάτφ, άνείλκυσε τού βυθού καί τοΐς άναξίοις ήμΐν δψιν τήν σήν 
έχαρίσατο. Ός γάρ ποτέ τόν Δανιήλ έκ τού λάκκου έρρύσατο καί Ήλιου τής 20 
χειρός Ίεζάβελ καί παΐδας τρεις τής καμίνου αβλαβείς διεφύλαξε καί ήμΐν 
σήμερον τήν αναψυχήν έχαρίσατο ταύτην ώστε καί ημάς άξιώσαι χαρμονι- 

κώς έν ιφ παρόντι ασαι καιρφ εκείνο, δ καί μόνον τήν φιοτοφόρον ο ιδ 
ημέραν αδεσθαι, λέγω δη τό φωτίζου, φωτίζου, ή νέα Ιερουσαλήμ. Τίνα με 
οΐει γενέσθαι, οπόταν ταύτην ήκουσα τήν φωνήν, τήν λέγουσαν άρτι λελύ- 25 

τρωσαι τών δεσμών, ώς Μαρίαν καί Μάρθαν, τάς λαβούσας ζώντα τόν εαυ¬ 
τών αδελφόν ή μίαν τών γυναικών τών καθημενών τού ζωοποιού απέναντι 
τάφου, αϊ παρ’ ελπίδα τόν Ίησοΰν θεασάμεναι τή χαρά συσχεθεΐσαι καί 
θάμβει άφωνοι διετέλουν; Έπήλθε τότε λέξαι κάμοί τό τού Εύμαίου ρητόν, 

τό ήλθες, Τηλέμαχε, γλυκερόν φάος. Άλλ’ ώ πατέρων άκρότης, στάθμη τών 30 
μοναζόντων, κανών αρετών, ιερέων ποιμήν, μαρτύρων καί δικαίων εφάμιλλε, 

αρχιερέων κλέος, εκκλησίας έρεισμα, πιστών εγκαλλώπισμα, ωράϊσμα μονα¬ 
χών, ήμέτερον καύχημα, ήμετέρας πατρίδος εύβοτον θρέμμα, δέξαιο τήν 
έμήν απαρχήν εϊ σοι φίλον τό κατά δύναμιν καί μή τήν έμήν άναξίαν 
προσφοράν άποπέμψη, άλλα τό θειον υπέρ ημών εξευμένιζε, δπως σύν σοι 35 
τών μελλόντων αγαθών άπολαύσωμεν, ών άξιωθήναι γένοιτο πάντας ημάς 
χάριτι καί φιλανθρα)πία τής ζωαρχικής καί αδιαιρέτου Τριάδος, τού άγεννή- 

του καί άνάρχου πατρός καί τού γεννητού καί όμοουσίου αύτού υιού σύν 
τώ παρά πατρός έκπορευομένφ ζωοποιώ Πνεύματι νυν καί άεί καί είς τούς 
αιώνας τών αιώνων. 40 
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Λόγος είς τον εν άγίοις πατέρα ημών 'Αν&ιμον Αρχιεπίσκοπον 

ΆΦηνών, τον ομολογητήν. 

Των διηγήσεων έκείνας μάλλον θαυμάζουσιν άνθρωποι, δσαις τφ μεγε- 

θει των πεπραγμένων καί ή από χοϋ χρόνου σεμνότης πρόσεστιν, όγκον 

τινά τοίς πράγμασι προστιθεΐσα και προς φιλοτιμίαν ώσπερ εφελκομένη καί 

τους ακούοντας και τούς λέγοντας, εΐ γε μέλλοιεν οί μεν έρειν, οι δ5 ακού- 

5 σεσθαι θαυμάσιων διηγημάτων, προς τοΐς άλλοις και χούτφ σεμνυνομένων 

οτι δή παλαιοί; άνδράσι και προ πολλού κατώρθωται χρόνου. Εμο'ι δέ και 

ταΰτα μέν έχειν ού φαύλην φαίνεται φιλοτιμίαν, ού μην διά τούτο των 

προσφάτων άμελητέον, άδοξίαν κατεγνωκότας. Εί γάρ και τω χρόνφ των 

αρχαίων λείπεται, άλλα τοις άκροωμένοις ίσως προς ωφέλειαν ούκ έλαιτον 

10 συμβαλεΐταΐ' ού γάρ ούτως ερεθίζει ψυχήν τά πάλαι ποτέ πεπραγμένα, ως τα 

νυν επ’ όψεσιν ώσπερ κείμενα κα'ι μονονουχι φωνήν άφιέντα, οτι καί τοΐς 

πάλαι και τοΐς νυν ούκ άνακειμένοις ουδέ ρέγχουσιν, άλλ’ ίδρώτι πολλφ και 

καρτερία πόνων ή τής αρετής προσεγένετο κτήσις καί παντί γε εξεστι τφ 

βουλομένω μή ραθυμεΐν τοΐς πάλαι βεβοημένοις επί μεγίστοις έργοις έξισω- 

15 θήναι καί τής όμοιας τυχεΐν εύκλειας, ού τής κάτω μόνον και παρ ημΐν, ής 

ούδ’ έν επιθυμία γένοιντ’ αν οί θεοφιλείς καί σπουδαίοι, άλλ’ ήδη και τής 

παρά ταΐς άνω δυνάμεσι, μάλλον δέ τής παρ’ αύτφ τω Χριστώ, δς των τοιου- 

τιον έργων κάθηται βραβευτής ού μικροϊς τισι δώροις καί λυομένοις άμειβό- 

μενος τούς άγωνιζο μένους, άλλα μεγέθει μέν άπαν ύπεραίρουσι μέτρον, άπει- 

20 ρία δέ καί άϊδιότητι καί αύτών ύπερεκτεινομένοις αιώνων. 

Τοιγαρούν επειδή γε ΐσην τήν ωφέλειαν εκ τε των νέων καί παλαιών, 

εΐ σπουδαία τΰχοιεν οντα, διηγημάτων τοΐς άκροωμένοις, έδίδαξεν ούσαν ό 

λόγος καλώς ποιων, τά τοϋ μακαρίου κατορθώματα διηγητέον ήμΐν Ανθί¬ 

μου, ούχ’ΐν’έκείνφ τι προσθώμεν εις ευφημίαν, ούδέ γάρ άν δέοιτο των 

25 παρ’ ημών επαίνων, μικρών γε δντων, τφ δήμω τών αγγέλων επί τού κοινού 

δεσπότου πάντων άνεκεκηρυγμένος λαμπρώς, άλλ’ ΐν’ ήμΐν ό λόγος παρα- 

κ?,ησις εΐη προς άρετήν ώσπερεί άρχέτυπον τον εκείνου βίον όρώσι καί 

πάσαν έκεΐθεν άναλεγομένοις καλών Ιδέαν. 

Τό μέν ούν εγκωμίων χρώμενον νόμοις, εφ ά μή βέλτιστον διατριβειν, 

ΒΟ μεγέθη πόλεων καί θέσιν άρίστως έχουσαν καί γής καί θαλάττης δορυφορίαν 

καί τών αναγκαίων απάντων αφθονον χΰσιν, ήδη δέ καί τών περιττών, καί 

οικιστών τε καί οΐκητόρων λαμπρότητα καί δόξαν έκ τινων μύθων^ συνειλε- 

γμένην, έτι. δε προγόνων περίφανειαν και πλούτον και πολιτικας αρχας και 

τιμάς δημοσίους καί τ’ άλλα, οις χαίρουσιν αν οι ταπεινοί καί ταπεινά φρο- 

35 νούντες καί μηδέν ΰπεραρθήναι τής γής δυνάμενοι, εύλογως μοι δοκώ παρή- 

σειν, ού μόνον ότι προύργου τών τοιούτων ούδεν εκείνφ, αλλ ότι μη δ ήμΐν 

Ό Αθηνών "Ανθιμος και πρόεδρος Κρήτης, ό ομολογητής. 

6 λόγος ώσπερ εν συγγραφή προς πάνθ’ οσα φιλοτιμίαν εκείνφ φέρει την 

ορμήν έχει. Ουδέ γάρ εκείνον εαυτού λαμπρότερον έκ τών λόγων άποδείξειν 

τό προκείμενον ήμΐν, άλλ’ ΐν’ εκ τών εκείνφ πεπραγμένων βελτίους αύτοί 

γενόμενοι προς τήν κτήσιν άναπτερωθώμεν τού τελεωτάτου τών αγαθών. 

Τούτο δέ έστι πάντα ρύπον άποθεμένους καί καθάραντας εαυτούς ώς έστι 5 

μάλιστα, προς υποδοχήν τών θείων απαυγασμάτων τήν έκεΐθεν άκτΐνα δέξα- 

σθαι καί τφ φωτί τής αλήθειας καταυγασθήναι καθ’ οσον εφικτόν μετασχόν- 

τας τής όντως μακαριότητος. Ούκούν επειδή τών εκείνου πράξεων ισσπερ 

εικόνα τινά προστήσασθαι δει, ώς άν προς εκείνην άποσκοποΰντες προς 

μίμησιν ορθού βίου καί σώφρονος έθίζωμεν εαυτούς, έκείνου μόνου μνημο- 10 

νευτέον, καί τά έκείνου διηγητέον τών περιττών καί ματαίων άπεχομένους, 

ΐνα μή έν τοΐς παρέργοις τήν ακοήν άποκναίσαντες ού σφόδρα περιχύχοιμεν 

προθύμοις έν τοΐς καιρίοις καί τοΐς έξ ών υπάρχει πολλήν ωφέλειαν καρπτο- 

σαμένοις ένθένδε άναχωρεΐν εύδαίμονας όντας καί λεγομένους. 

Άνήρ γάρ εκείνος έκ πατέρων φύς οΐων τον τοιούτον εΐκός, ούδε γαρ 15 

τούτο μικρόν επί τό προς ύψος άρειής άρθήναι οϊκοθεν έχοντα τό παρά¬ 

δειγμα τών καλών, έδειξεν ευθύς άπό γραμμής οιος έσται τό φρονούν τής 

ηλικίας άπολαμβάνων ού γάρ έχαιρεν έφ’ ά χαίρουσι παΐδες άπαλότητι 

φύσεως έπτοημένοι περί μικρά, άλλ’ έν άτελεΐ πάνυ τή ηλικία τελείων εϊχετο 

φρονημάτων τά κάλλιστα τών έν άνθρωποις κτήσασθαι τιθέμενος διά σπου- 20 

δής καί ά μόνα τών έχόντων έστι κυρίως- δόξα μέν γάρ καί πλούτος καί 

χρημάτων καί κτημάτων περιουσία ού τών έχόντων μάλλον έστιν ή τών 

μή κεκτημένων, άλλοτε άλλως φερόμενα καί μεταρριπτούμενα καθάπερ έν 

κύβοι;, ή δέ τής σοφίας κτήσις μόνιμός έστι καί βεβαία, ομοίως εύ πράτ- 

τοντι παραμένουσα καί κακώς, μάλλον δέ πάντα προς τό κρεΐττον διατιθεΐσα 25 

καί μηδέν έώσα τών προσπιπτόντων λυπεΐν, άλλα πάσι χρισμένη καί τοΐς 

δοκούσιν έναντιωτάτοις προς εύδοκίμησιν. Τ)περ ούν κάκεΐνος συνιδών 

ευθύς έξ άρχής προς τήν ταύτης κτήσιν ολον έπιδέδωκεν εαυτόν, ού ταύ- 

την λέγω μόνον τήν έλευθέραν καί παριστώσαν Θεφ καί ή τφ τής σοφίας 

όνόματι κυρίως προσαγορεύεται όμοιους Θεφ ποιούσα τούς αυτή χρω- 30 

μένους ώς εφικτόν, άλλα καί τήν έξω καί τής πρώτης παιδίσκην, ήν 

άγονόν τε καί στεΐραν καί άεί μέν ώδίνουσαν, μηδέποτε δέ ζωογονούσαν τον 

τοκετόν τών παρ’ ήμΐν σοφών τις προσηγόρευσεν εύ εΐδώς, ή διά τούτο 

σπουδάζεσθαι δικαία μόνον, ΐν’ εΐη προς τήν όντως χειραγωγός ύπερεί- 

δουσά τι καί τά τελευταία τών αυτής ένδυμάτων, ταύτα δ’ άν εΐη τά φαινό- 35 

μένα καί ύποπίπτοντα τή αΐσθήσει, ύπανέχουσα δουλικώς. Προωθήσω δ’ έτι 

καί ΐν’ έχοιεν οί ταύτης ΰπερορώντες όσον τό μέσον άμφοτέρων εΐδέναι ώς 

άν τής μέν πρώτης έχοιντο πάση δυνάμει ώς ούκ ένόν άλλως ένωθήναι Θεφ 

καί τφ έκεΐθεν συγγενέσθαι φωτί, τής δ3 ύπερορφεν, ώς μηδέν προς τελειό¬ 

τητα δυναμένης εΐσενεγκεΐν, άλλ’ άχρι μέν τής τών κτισμάπυν γνώσεως χει- 40 
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ραγωγούσης, περαιτέρω δέ προϊέναι μή δυναμένης εΐ δή και τούτοια έπιστή- 

σειεν ασφαλώς και μή προς πλάνας τινάς καί ματαίας άποβουκολήσειε δόξας, 

ο και των Ελλήνων παΐδες παθόντες φαίνονται, έξ ών εδει Θεόν ειδέναί, εκ 
τούτων άγνοήσαντες μάλλον καί λατρεύσαντες τή κτίσει, παρά τον κτίσαντα. 

5 *Αλλ* ούχί καί ο νυν ευφήμου μένος πέπονθέ τι τοιουτον ή γουν εμέλλησεν, 

άλλα τάχει φύσεοκ σπουδήν άριστα συνεισενεγκών έν δλίγφ μεν τής έξω 
παιδείας συνελέξατο τοσούτον, δσον ούδ’ άν έτερος των έν βιβλίοις κατασα- 

πέντων, προς δέ τήν έλευθέοαν τάχιστα μετετάξατο, ώσπερ αΐσχυνόμενος τής 
αγόνου καλεισθαι παις, Μωσεΐ τφ μεγάλφ χρώμενος παραδείγματι, δς τό 

10 συγκακουχεΤσθαι τφ λαφ του Θεού τής Φαραώ θυγατρός ήλλάξατο παις 
καλεΐσθαι διά Φαραώ Θεός εχειροτονήΰη παρά Θεού καί τήν προστασίαν 
έπιστεύθη των ομοφύλων καί διασχών τον γνόφον καί τής νεφέλης εϊσω γενό- 

μενος ούκ ήκουσε μόνον, αλλά καί πλαξίν έδέξατο νόμους θείους Θεού 
δακτύλφ κεχαραγμένους. Ου μην ούδ’ έως έτι διδασκαλείοις έφοίτα καί τοΐς 

15 τεκοΰσι συνήν, καίτοι πάνυ νέαν άγων τήν ηλικίαν, των τής όντως φιλοσο¬ 

φίας καλών ή μέλει, άλλ’ αυτός έαυτφ γενόμενος άριστος παιδοτρίβης προς 
εκείνα των μαθημάτων έρρΰθμιζεν εαυτόν, ά συνοίσειν έμελλεν ου μικρόν 
προς έξιν τής τελειότητος καί ά μέρος ήδει φιλοσοφίας, δσον εις πράξιν ήκει 
καί οίόν τινα πρόθυρων έπέχει λόγον. Αύταρκείας γάρ αύτφ θεσμούς έπετί- 

20 θει, άπαν μέν ηδονής εξορίζων πάθος, ως ού καλόν άνδρί γε δντι θηλύνεσθαι 
καί πάθεσι δουλεΰειν άνελευθέρως, των δ’ αναγκαιότατων προσαπτόμενος 
μόνον ομοίως έν ένδΰμασι καί τροφαΐς καί τούτο τακτή περιόδφ χρόνου, 

ώσπερ αΐσχυνόμενος εΐ γε καί τοΐς αναγκαίοις άδεώς χρφτο, άλλα μή πεφει- 

σμένως καί τοΰτοις καί οσον τον τής σαρκός συνέχειν δεσμόν αίδοΐ τού συνδή- 

2δ σαντος, καί τοι γε ούδ’ άγώνος χωρίς άνύειν τά τοιαύτα έξην αύτφ, άλλ’ έδει 
τής προς τήν φύσιν πάλης, τήν προς τήν τεκοΰσαν ΐσχυροτέραν είναι πολλφ 
υπό πολλής φιλοστοργίας έπικειμένην καί τί μέν ού λέγουσαν, τί δέ ού ποιού¬ 

σαν, ώστε κρεών τον παίδα γεύεσθαι πείθειν, οίς εκείνος έπ πρώτης ηλικίας 
ευθύς άπείπατο, των έν Βαβυλώνι παίδων ζηλώσας τήν αρετήν, ών καί τής 

30 φίλο θείας κληρονόμος έμελλεν είναι, έως εκείνος δρθοίς καί δικαίοις προς 
αυτήν χρησάμενος λόγοις ήδη καί τού μέτρου πολύ διά τό φίλτρον έκφερο- 

μένην καί πληγάς επιτιθεΐσαν μή πειθομένω, έπεισε καλώς μή λίαν περιέχε- 

σΟαι τής σαρκός, μηδέ μέγα τι τήν τρυφήν καί τήν βλακείαν νομίζειν, του¬ 

ναντίον μέν ούν καί κακών έσχατον εκ των ύψηλ,οτέρων καί σεμνότερων επί 
35 τήν γην κατασπώσαν καί χοιρώδη βίον τού προσήκοντος άνθρώποις παρα- 

σκευάζουσαν άνθαιρεΐσθαι. Ούτως ήν καί πριν καθαρώς έλέσθαι φιλοσοφίαν 
τά φιλοσοφίας πράττων ούκ εν παρέργφ, ώσπερ οί τά τακτικά μελετώντες 
καί πρίν άντικαταστήναι τοίς πολεμίοις, πάσιν εαυτόν έξασκήσας οΐς έμελλεν 
ύστερον χρώμενος ώσπερ δπλοις τούς άντιτεταγμένους νικάν καί στεφανίτης 

40 άναγορεύεσθαι. 
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Καίπερ δέ ούτω καί πρίν είς ιών μοναστών τελείν τον χορόν έν τοΐς 
καλοΐς εαυτόν άπασιν έξασκήσας ούδ’ ούτως ήνέοχετο τό τής ψυχής εύγενές 
παραναλίσκειν έν τοΐς μικροΐς. Λέγω γάρ ούν μικρά αυτόν έαυτφ συγκρίνουν 
καί τοΐς ύστερον ύπερφυέσι τά πρώτα παρατιθείς, ά καίτοι τό θαυμάζεσθαι 
δικαίως έχοντα παρ’ αύτοΐς, παρά των ύστερον άφαιρεΐται τό πρωτεΐον έχειν, 5 

επειδή καί ιών λαμπρών τε καί θαύμα σίτον θαυμασιώτερα καί μείζω έστίν 
εύρεΐν, άλλα πάντων ύπερφρονήσας ως ούκ άξιων όντων κωλΰειν προς ήν 
έπόθει φιλοσοφίαν καί άποστολικώς είπεΐν πάντα σκύβαλα ήγησάμενος, ΐνα 
Χριστόν κερδήση, τή των εαυτούς άναθέντων Θεφ χορεία συνέταξεν εαυτόν, 

ό καί πρίν ανατεθειμένος, εΐ καί μή προ γεννήσεως ώσπερ ό Σαμουήλ. Ού ίο 
μην ούδ’ έν τούτφ τοΐς πολλοΐς ομοίως ήνέσχετο τά τίμια μετελθεΐν, ούδ’ 

άσόφως τής προς φιλοσοφίαν φερούσης άψασθαι, ώσπερ νυν ορώ τούς πολ¬ 

λούς πρίν διδαχθήναι τό τής διδασκαλίας έαυτοΐς μέτρον περιτιθέντας καί 
πριν τον ουδόν ΰπερβήναι τών άδυτων εΐσω νομίζοντας γεγενήσθαι. Άλλ’ ούχί 
κάκεΐνος ούτω περί των μεγάλων έ'γνω μικρολόγως διανοεΐσθαι, άλλ’ ώσπερ 15 

έδει βέλτιστα συνιδών ώς ούδέ των τεχνών τούτων δή τινα των μικρών καί 
περί φαύλα ήσχολημένων προς ακρίβειαν έστιν έξασκήσαι, ει μή τοΐς έν 

περινοία ταΰτης γεγενημένοις όδηγοΐς προς τήν άνάληψιν χρήσαιτο, μή τοί γε 
δή τήν πασών ύψηλοτέραν καί ήνπερ δή τεχνών τέχνην οΐ περί ταύτα δεινοί 
καί όνομάζουσι καί νομίζουσι τών τούτην προωδευκότων, ιφ βελτίστφ 20 

φέρουν έκδίδωσιν εαυτόν τάξιν. άρίστην τής πάντα ταττούσης καί προς τό 
δέον ρυθμιζούσης τιθέμενος φιλοσοφίας. Καί πολλούς μέν πόνους ύπήνεγκεν 
έν τφ σώματι, πλείους δ’ αύ τούτων έν τή ψυχή τοΐς πάθεσιν άνθιστάμενος 
καί παν είδος κακίας καί μοχθηρίας μετά πολλής σφοδρότητος άπελαύνων ή 
μηδέ τήν άρχήν έγγίζειν έών. Ού μην άλλ’ έπεί θαυμαστός τις και υπέρ ημάς, 25 

δν εΐλόμεθα, τών λόγων αγών δοκεΐ, υμείς οΐ τά εκείνου σαφώς εΐδότες κου¬ 

φίσατε μοι τον πόνον περί τον λόγον κάμνοντι. Καί ό μέν θαυμαζέτω τό 
οίον άϋλον καί άσώματον, ολίγα προσαπτόμενον τών γήινων, δτι μή πάσα 
ανάγκη, 6 δέ τό έν πόνοις καρτερικόν καί γενναιον. Καί τούτων οί μέν τούς 
έν νηστείαις καί άϋπνίαις καί προσευχαΐς, άλλοι δέ τούς έν πάση διακονία- 30 

ούδέν γάρ ούτως ευτελές έστι καί μικρόν, δ μή μέγιστον ήν έκείνφ καί μετά 
πλείονος έπράττετο σπουδής, ό δέ τό προς πιχντας ήμερον καί φιλάνθρωπον 
ώς δοκεΐν απαντας έν τή ψυχή περιφέρειν, ύφ’ ού τοΐς έντυγχάνουσιν ούτως 
ήν ποθεινός, ώς ράον είναι έαυτφ τινα άπεχθάνεσθαι ή έκείνφ, ό δέ τό 
ταπεινόν τε καί άτυψον, ού καί τών άλλων μάλλον αύτφ περιήν υπερέχοντας 35 

εαυτού πάντας λογιζομένω καί τό δεσποτικόν εκείνο παράγγελμα σαφώς επί 
τών έργων άποπληρούντι πάντα μέν τά διατεταγμένα ποιούντι, άχρεΐον 
δ’ εαυτόν δοΰλον άποκαλούντι. Τό δέ δή μέτριον αύτφ τού σχήματος καί 

κατεσταλμένον, τό δ’ ευπροσήγορον έν δμιλίαις, τό δέ άπλούν τού ήθους καί 
άπερίεργον, τις ούτως απειρόκαλος ώστ’ ά'νευ θαύματος παρελθεΐν. Αλλά μην 40 

ί 
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τον τοσοΰτων αγαθών χορφ περιηνθισμένον μή μέγα φρονήσαι ^μη δ5 απαλ¬ 

λαγήν του ύφ’ έτέρφ ζητεΐν τετάχθαι, άλλ5 ή διά πάσης ελευθερίας την διά 

Χριστόν ήγεΐσθαι δουλείαν και τοΰτ’ ούκ επί δυο καί τρισί καί δίς τοσούτοις, 

άλλ3 έφ’ δλοις οκτώ έτεσι προς τοΐς είκοσι, ποίαν απολείπει καλοκαγαθίας 

5 υπερβολήν. ’Αλλ3 δταν εις τήν των τοσοΰτων πόνων άποβλέψω καί των καμά¬ 

των επικαρπίαν καί τούς τής γνώσεως θησαυρούς, οις πλουτοΰσιν οί των 

θείων ενταλμάτων εσχολακότες τη εργασία καί τον Θεόν ένοικον έσχηκότες 

τω πάσης υλικής έμπαθείας εκκεκαθάρθαι καί ΐδω τό βάθος των νοημάτων 

καί μυστήρια Θεού λεγόντων ακούσω εκπλήττομαι μεν Θεοϋ φιλανθρωπίαν 

10 δστρακίνοις σκεΰεσι θησαυρούς σοφίας τοσοΰτους έντεθεικότος, μακαρίζω δε 

τούς εύτυχηκότας των αγαθών καί τούτων σφοδρά μεν είναι βούλομαι καί 

αυτός, άσθενεία δέ ψυχής απολειπόμενος, δ λεΐπόν εστι, θαυμάζω τούς 

ανδρείους ήγωνισμένους καί των επάθλων άγαμαι καί τό μέγεθος και τό 

κάλλος καί τοΐς τετυχηκόσι συμπανηγυρίζω τε καί συνήδομαι καί τούτους 

15 οικείουμαι ΰφ3 ηδονής, ώσπερ έν τοΐς θεάτροις οΐ σφόδρα φιλοθεάμονες. 

Ταύτης καί δ τωόντι θαυμαστός καί τού παντός έμοί τιμώμενος, οίδα δ’ εύ 

ότι καί πάσιν υμΐν, τής αμοιβής επέτυχεν "Ανθιμος τής πολλής περί Θεού 

εύνοιας καί τής δι3 εκείνον κακοπαθείας μυστήρια Θεού διδαχθείς καί τω τής 

θεολογίας δρει καλώς προβάς καί νόμους Θεού δεξάμενος ούκ έν πλαξί λιθί- 

20 ναις, άλλ3 έν πλαξί καρδίας σαρκίναις, δ φησι Παύλος, ου τούς έξωθεν μόνον 

οσον προς λατρείαν φέρει καί τήν έκπλήρωσιν των θείων παραγγελμάτων, 

αλλά καί δσον ένδον καί των άποκρύφων έχεται τής θεολογίας θεωρημάτων 

καί Ισραήλ τού νέου τήν οδηγίαν ενεπιστεύθη καί τής αγίας γης, ήν πραέων 

πατούσι πόδες, κατέσχε τήν κληρουχίαν ενί τουτφ καί Μωσέα τον μεγαν ει 

25 μή τολμηρόν εΐπεΐν παρελάσας τω μή Σιων τής νοούμενης απολειφθήναι, 

επειδή Θεού προνοία μειζόνων πραγμάτων ενεκα μή τής αισθητής εκείνος 

έπιβήναι συνεχωρήθη. 

Ού μήν άλλ’ επειδή περ έν τούτφ γεγένημαι τφ μέρει τού λόγου καί 

δει καθάπερ τινά πίνακα τής εκείνου περί τήν θεολογίαν ακρίβειας ύμΐν 

80 προθήναι, φέρε μικρόν τι τώ λόγω προσδιατρίψωμεν, ώς άν εγω τε τοΐς 

περί εκείνου λόγοις καί διάνοιαν καί γλώτταν καθαγιάσω καί υμείς ήδίους 

γένησθε τοΐς σφόδρα φιλοις διηγημασιν υπεχοντες ακοας. 

5Ην δτε τό ήμέτερον ήνθει γένος καί παντοίοις έκόμα τοΐς άγαθοΐς καί 

ούδενός ένέδει προς τήν έσχάτην μακαριότητα, ούχ δτι παράδεισον φκει 

35 μόνον καί βίον άλυπον είχε καί κακίας άπάσης άπηλλαγμένον, αλλά καί τώ 

πολλής άπολαύειν παρά Θεού τιμής καί θείων χαρισμάτων έμπλεων είναι 

καί δόξη τή άνωθεν περιστέλλεσθαι, δι’ ήν οί προπάτορες δντες ούκ ήσχύ- 

νοντο γυμνού τί γάρ έδει φαύλων τε καί γήινων τοΐς άφθάρτιον εύπορούσι 

καί ουρανίων των ενδυμάτων; Έπεί δέ τή κάκιστη τού όφεους επεισθημεν 

40 συμβουλή καί διά τή; ηδονής κλαπέντες των θειων κατωλιγωρησαμεν ένταλ^ 
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μάτων καί τού φυτού τής γνώσεως ήψάμεθα μή κατά καιρόν ούδ’ έπιτηδείως, 

τής μέν τρυφής εκείνης ώς ούκ άξιοι καί τής μακαριότητος έκβεβλήμεθα, 

φθοράν δέ τής άϊδιότητος ήλλαξάμεθα καί κακών φοράν τής πρφην ευημε¬ 

ρίας. Καί ούδέ μέχρι τούτων ήμΐν έστη τά τής κακοπραγίας, άλλ’ όδφ βαδί- 

ζοντος αεί τού κακού καί προς τό χείρον έπιδιδόντος καί τού Θεόν είδέναι 5 

παντάπασιν άπέστημεν, τον μόνον άληθινόν Θεόν, καί έλατρεύσαμεν τή 

κτίσει παρά τον κτίσαντα ήλίφ καί άστράσι προσκυνοϋντες, έστι δ’ όπου καί 

ζφοις άλόγοις καί κνωδάλων καί ερπετών τοΐς άτιμοτάτοις. Καί ού μόνον 

άλλ’ ήδη καί λίθοις καί ξύλοις τφ λίθφ λέγοντες πατήρ μου εΐ σύ καί τφ 

ξύλψ σύ με έγέννησας κατά τήν Γραφήν ού γάρ ήρκεσε τφ φθονερώς ημάς 10 

άποστήσαντι τού Θεού, εί μή καί λίθων άναισθητοτέρους έργάσαιτο καί 

ξύλων ατιμότερους, ών ούκ ήνεγκε τήν τιμήν χειρί Θεού καί εικόνι τετιμη- 

μένων. Ούτω δέ κατενεχθέντας ημάς καί προς τοσούτον κακίας έληλακότας 

έπεί παριδεΐν ού Θεού, πέμπονται μέν προφήται προς βοήθειαν ήμετέραν, 

δίδοται δε νόμος άνακόπτων τήν μοχθηρίαν καί των ματαίων σεβασμάτων 15 

ημάς άπάγων καί προς ενός Θεού τού πλάσαντος ημάς καί συνέχοντος καί 

συντηρούντο; προνοίας λόγοις τήν έπίγνωσιν έπανάγων καί πάντα φιλαν- 

θροόπως πράττεται τά συντείνοντα προς σωτηρίαν τήν ήμετέραν ώς άν μη δε- 

μία πρόφασις άπολείποιτο τφ άμπελώνι Κυρίου τήν ακαρπίαν έγκαλουμένω, 

ώς έξεΐναι λέγειν τφ γεωργφ τών καλών τί εδει με ποιήσαι τφ άμπελώνί 20 

μου καί ούκ έποίησα, ϊνα ποίηση σταφυλήν, έποίησε δέ άκάνθας. Έπεί δέ 

προς τοσαύιην κακίας ρύμην τών προλαβόντοον ήρκεσεν ούδέν, άλλ’ επί 

πάντας έβασίλευσεν ή αμαρτία καί πάντων ΐσχυσεν έπιλαβέσθαι, αυτός ό τού 

Θεού Λόγος, δι’ού τά πάντα έγένετο τήν ιδίαν είκόναπ ατουμένην άτίμως καί 

περιυβρισμένην όράν μή φέρων καιροΐς ίδίοις, κατά Παύλον, έπεδήμησε προς 25 

ημάς ευδοκία Πατρός καί συνεργία Πνεύματος αγίου καί σάρξ άτρέπτως 

γέγονεν ό άϋλος καί άσώματος καί ψυχή νοερά παραπλησίως ήμΐν έμίχθη 

καί νέος Άδάμ είναι τε καί λέγεσθαι κατεδέξατο τφ πρωτοπλάστφ τοΐς 

πάσιν ομοιος χωρίς αμαρτίας καί τής πτωχείας ού παρητήσατο καί τής άδο- 

ξίας τής ήμετέρας μεταλαβεΐν, ίν’ ημείς τού πλούτου τής αυτού φιλανθρω- 30 

πίας έμφορηθώμεν καί προς τήν άρχαίαν έπανέλθωμεν δόξαν, μάλλον δέ 

καί μείζονος καί θαυμασιωτέρας έπιλαβώμεθα, δσφ τότε μέν έν μετουσία 

μόνον τών παρ’ αύτοΰ χαρισμάτων ήμεν, νυνί δέ τήν ήμετέραν φύσιν λαβό>ν 

αυτός όμόθεον άπειργάσατο καί συνεδρία πατρός έτίμησε καί προσκυνεΐσθαι 

παρά πάσης κτίσεως επίσης πατρί και πνεύματι παρεσκεύασεν. Αλλά τήν 35 

τοσαύτην δόξαν καί τής τιμής τό μέγεθος, ής άπελαύσαμεν Θεού έπιδεδημη- 

κότος ήμΐν, καί τήν τών απορρήτων αγαθών κοινωνίαν καί τήν τής φύσεο^ς 

θέωσιν πώς ήν ένεγκεΐν τον έξ αρχής βάσκανον καί πολέμιον γένει τφ 

ήμετέρω καί μηδέποτε κόρον έσχηκότα τών ήμετέροη' κακών, άλλ’ αεί τοΐς 

προλαβούσι μείζω καί χαλεπόπερα έξευρίσκοντα, ΐν’ ένί γε τφ τρόπω τής 40 
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αλήθειας παρασπάσας ή μάς τοΐς αυτώ τεταμιευμένοις ύποβάλη κολαστη- 

ρίοις; Οΰκουν ουδέ ήνέσχετο, άλλα καίτοι σειραΐς 'λ^δου και ζόφψ παραδε- 

δομένος υπό τοϋ ιόν κόσμον νενικηκότος Χρίστου και έκνενευρισμένος και 

την καθ' ημών ίσχύν περιηρημένος της αρχαίας συκ έπελάθετο διπλόης 

5 καί πανουργίας καί των καθ' ημών αυτοί τεχνασμάτων όσω καί πονηρότε¬ 

ρος αυτός εαυτοί γέγονεν εκ της ήμετέρας ευδοκιμήσεως προς μείζοο την 

μανίαν έξαφθείς, ώσπερ των θηρίων τά πονηρότατα βληθέντα μάλλον ερε¬ 

θίζεται προς άμυναν του βαλόντος, οΰ μην την αυτήν, ήνπερ και πρότερον, 

προς την ήμετέραν έξαπάτην έδοκίμασεν έλθεΐν, άλλα τό μέν παν τάπα σιν 

10 άποστήναι πείθειν Θεοί μή ραον είναι μάλλον δέ αδύνατον συνόρων ή δει 

γάρ του επί γης όφθέντος και την άνθρωπε ίαν φυσιν τη θεία καταμίξαντος 

άσυγχυτως άμαχον ου σαν την ϊσχΰν, δς γε καί πριν αυτοί πείραν σχεΐν καί 

τό κατά πάντων κράτος άφαιρεθήναι, οιδά σε τί.ς ει, ελεγεν ο του Θεοί υιός, 

τό μέντοι φαύλους περί αυτοί δοξάζειν καί την μόνην άτμητον φυσιν κακώς 

15 καί άθέως συνάπτειν και διαιρεΐν πρύς τώ μηδέν προς άσεβείας ελαττον 

είναι λόγον έτι ράδιον δν, τοΐς γάρ ωσίν ένίων ώσπερ και πρότερον τής Εύας 

τάς κατά Θεόν βλασφημίας ύποψιθυρίσας εύρεν ετοίμους προς υποδοχήν ή 

μάλλον προσεξευρίσκοντας καί συμφιλοτιμουμένους αύτω την φλόγα τής 

άσεβείας επί μέγιστον έξαίρειν, ταυ τη δή καί προσέβαλλεν ήμΐν διά τών 

20 σαθρότερων ώσπερ επιτιθέμενος καί πολλάς εισήγαγε πλάνας καί δόξας έν 

τοΐς περί Θεοί πιστευομένοις καί λεγομένοις ου τή αλήθεια μόνον, αλλά καί 

σφίσιν αυταΐς έναντιωτάτας καί. του προσήκοντος επίσης άποπιπτοΰσας. Καί 

οι μεν αυτών την Τριάδα συναιρουντες κακώς ου πραγματικήν εΐσήγον την 

διαφοράν τών προσώπων, ώς είναι τον Θεόν έν μια ουσία διακεκριμένον 

2ό τρισί προσόίποις εκάστου μετά τής ίδιότητος καί τήν ύπόστασιν ιδίαν έχον- 

τος και δντος Θεοί τελείου, εί καί μή τρεις, άλλ’ εις τό λατρευόμενον ήμΐν 

έστι Θεός, ονόματα δέ μόνον είναι πραγμάτων έρημα, κακώς ένόουν μηδε- 

μίαν έχοντα προς άλληλα τήν άναφοράν ή τήν σχέσιν, ώς τον αυτόν ποτέ 

μέν πατέρα, ποτέ δέ υιόν, ποτέ δέ πνεύμα άγιον καλεΐσθαι, οί δέ παντάπασιν 

30 απεναντίας καί δ φασι τοΐς προσώποις έκ διαμέτρου μή τοΐς προσώποις 

μόνον αλλά καί τή ουσία τον Θεόν έ'λεγον διαιρεΐσθαι εις έκφυλους άνομοιό- 

τητας κατατέμνοντες ουδέν ήττον εί μή καί μάλλον τών προτέρων άσεβουν- 

τες, καί τω μέν πατρί τό άγέννητόν τε καί άναρχον ταυτόν δ’ εϊπεΐν άκτιστον 

άπονέμοντες μόνφ, τον υιόν καί τό πνεύμα κατήγαγον εις τήν κτίσιν, μή 

35 είναι ποτέ καί χρονικήν άρχήν έσχηκέναι καί τοιαυτά τινα δογματίζοντες 

κακώς καί άθέως, εί καί τών λοιπών χτισμάτων πρώτον τή τε άξια καί τψ 

χρόνφ τον υιόν έ'λεγον είναι καί δΤ αυτοί πάνθ’ ώς δι’ οργάνου γεγενήσθαι 

τά μετ αυτόν, καί τό γε εις αυτούς ήκον τή κτίσει λατρεΰειν άναπείθοντες ή 

τφ κτίσαντι καί προς τήν άρχαίαν πλάνην έπανάγοντες, τήν είδωλολατρείαν. 

40 Πόσον γάρ άν διενέγκοι χτίσματος χτίσμα καν τής πρώτης άπολαύη τιμής 
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ιε καί προεδρίας· ομοίως γάρ έστι χτίσμα καί τής αυτής φύσεώς τε καί συγ¬ 

γένειας. Έτεροι δέ τοΐς περί ιοί υιοί δήθεν ύγιαίνοντες λόγοις του πνεύ¬ 

ματος ύπεβίβαζον τήν αξίαν, ού τής αυτής πατρί καί υΐώ συγχωροΰντες 

φύσεως είναι, αλλά τή κτίσει συντάττοντες, άπό κοιλίας όντως αυτών φθεγ- 

γόμενοι καί άνοήτοις καταχραίνοντες τήν θεολογίαν κενολογίαις. Άλλ’ ου 5 

μέχρι τούτων ό κατά Θεοί πόλεμός έστιν τοΐς άσεβέσιν ή τω τούτων μάλλον 

πατρί, ος δΤ ύπερηφανίαν καί τό έπαρθήναι κατά Θεοί τό σκότος ήλλάξατο τοί 

ψώς είναι τε καί όνομάζεσθαι, ούδ’ ήγάπησεν έν τοΐς προτέροις έληλεγμένος 

καί ήσχυμένος, άλλα τή τοί Σωτήρος υπέρ ημών οικονομία τάς γλώττας έπα- 

φήκε τών αυτώ πειθομένων καί μωρίας πάλιν έπεισήγαγε τών πιστών τή 10 

εκκλησία τάς ταραχάς. Καί γάρ οί μέν αυτών μηδέ σεσαρκώσθαι τον υιόν 

έ’λεγον του Θεοί, άλλά φάσμα τό φαινόμενον είναι καί ούκ άνθρωπον αλη¬ 

θώς καί δοκεΐν μέν σταυροίσθαι καί τραυματίζεσθαι καί τών πληγών άπορ- 

ρέειν αίμα, πάντα δ’ είναι φαντασίαν καί απάτην τών οφθαλμών καί μηδέν 

διενηνοχέναι τών έν σκηναΐς και δράμασι τελουμένων, οι δ’ απεναντίας τού- 15 

τοις τήν θείαν ψύσιν εις σάρκα μεταβεβλήσθαι καί τών ανθρωπίνων παθών 

μετέχειν καί σταυροίσθαι καί θνήσκειν καί θάπτεσθαι μάταια λέγοντες αλη¬ 

θώς καί άσεβεΐν εγνωκότες διακενής. "Ετεροι δ’αύ πάλιν σάρκα μέν έκ παρ- 

θενικών αιμάτων άνειληφέναι δίνουν διισχυρίζοντο καί άψυχον άνοήτως τής 

θεότητος δηλαδή ψυχής έπεχούσης λόγον έν τφ Χριστώ, ώσπερ δεδοικότες 20 

μή καί ψυχάς άγιασθώμεν τή μεταλήψει, μάλλον δ’ΐνα παντάπασιν αθεράπευ¬ 

τοι δια μείνω μεν τοί πρώτου πεσόντος υπό τήν αμαρτίαν άβοηθήτου καταλει- 

φθέντος. Καί οί μέν αυτών ούχ’ ένα καί τον αυτόν είναι Θεόν καί άνθρωπον, 

άλλ’ έ'τερον μέν τον άΐδίως γεγεννημένον έκ τοί πατρός, όμοούσιον αύτφ καί 

ομόχρονον, έτερον δέ τον χρονικήν έκ τής παρθένου δεδεγμένον άρχήν, καί 25 

τοΐς κατά ψύσιν πάθεσιν υποκείμενον τής σαρκός, μόνη τή όμοβουλία καί τή 

προς πάντα υποταγή τώ του Θεού ήνωμένον λόγω, δι’ ήν αιτίαν αύτφ καί 

συμπροσκυνεισθαι και συνδοξάζεσθαι καί θεοφόρον άνθρωπον χρηματίζειν 

άλλά μή σαρκοφόρον Θεόν καί τοιαυτα δή πολλής παραπληξίας γέμοντα ή 

μάλλον άσεβείας καί αθεΐας. Οί δέ τό ίσον κακόν έκ της έναντιότητος ΰπε- 30 

νόησαν σύγχυσιν τών φύσεων δαγματίσαντες διά τήν άκραν τών υποστάσεων 

ενωσιν ώς έκ τούτου συμβαίνειν μήτε τώ πατρί τον υιόν μήθ’ ήμΐν όμοού¬ 

σιον είναι, άλλά τινα φύσιν έτέραν καί Θεοί καί ανθρώπων επίσης άφεστη- 

κυΐαν καί τοιαυθ’ έιερα προσεξείρον φιλοτιμούμενοι τήν ασέβειαν ού γάρ 

νΰν προς ακρίβειαν έκαστα καταλέγειν τό προκείμενον ήμΐν, άλλ’όσον ύπο- 35 

μνήσαι μόνον δτι τής αρχαίας τέχνης καί τής καθ’ ημών μαγείας ούδ’ άχρι 

νυν ό δημιουργός άπέσχετο τής κακίας, άλλ’ ώσπερ έξ αρχής ούτω δή καί 

νυν οργάνων πονηρών εύπορήσας καί τής αυτοί μοχθηρίας χωρητικών ού 

παύεται πολέμους έπεγείρων, τοΐς εύσεβοΰσι καί τοί Χριστοί ταράττων καί 

συγχέων τήν εκκλησίαν, ήν αυτός ίδίφ αΐματι συνεστήσατο καί άνάλωτον 40 
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έσεθαι και πυλών ύπερτέραν Τ^δου, οίμαι δέ των πονηρών του σκοτους 

προμάχων, δΤ ών ώσπερ τινών εισόδων κατά τής εΰσεβείας πόλεμος άναρρή- 

γνυται τά ζόφου καί σκοτίας άξια προαγόντων είς φως και ρήματα καί νοήματα 

προηγόρευσεν. Έπει γάρ πάσαν διεξελθών μηχανήν καί πάντα κάλων κινή- 

5 σας ούδέν άπώνατο τής κακίας ουδέ την άσπιλον του Χρίστου νύμφην ϊσχυσε 

καταίσχυναι, άλλ* ώπται λύκος μάτην τό του λόγου χανών, των γενναίων τής 

αλήθειας υπασπιστών καί προμάχων τής εΰσεβείας στερρώς άντιτεταγμενών 

και πάσαν αύτού διπλόην και πανουργίαν δίκην αραχνιών διαλυόντων καί 

τό μέν ευσεβές και ορθόδοξον άληθείας ύποστηριζόντων λόγοις καί τφ θεμε- 

10 λίω τής πίστεως έδραζόντων, δ καταβέβληται προφήταις καί άποστόλοις, τό 

δ’ ασεβές καί κακόδοξον οια λίθοις τοΐς λόγοις άποσοβουντων τή σφενδόνη 

του πνεύματος καί σθένει παντί καθαιρούντων παν ύψωμα κατά τής γνώσεως 

έπαιρόμενον τού Θεού, έπει ταύτην αύτοΐς την δύναμιν ούκ άλλοθέν ποθεν 

έώρα προσγινομένην ή τού θεόν αύτοΐς ένοικεΐν καί θείας πληρούν χάριτος 

15 καί δυνάμεως, ιαύτης αυτούς άποστερήσαι βουληθείς τής επικουρίας, κακούρ- 

γως μέν ούκ άνοήτως δ1 ούν όμως- ήν γάρ ή κρατίστη των επιβουλών, εϊ 

προύχώρησεν αύτφ ράστα κρατήσειν αόπλων καί άφυλάκιων λογιζομένω 

ταυ τη καί έπεστράτευσε πονηροΐς τισι καί τής αυτού μυσταγωγίας άξίοις 

χρησάμενος προς συμμαχίαν καί δά αυτών την εκκλησίαν συνταράξας Χριστού 

20 καί κλύδωνι μεγάλψ καί σάλφ περιβαλών ούρίως εϊπέρ ποτέ φερομένην 

καί ταΐς τού αγαθού πνεύματος αύραις όδηγουμένην καί πολλής γαλήνης 

ούκ ολίγον ήδη χρόνον άπολαύουσαν. 

Άλλα πώς άν έτέρως τήν τού Θεού χάριν ΐσχυσεν ημών άφελεΐν καί 

τής έκεΐθεν βοήθειας άποστερήσαι ή πείσας μή θεΐόν τι χρήμα νομίζειν, μηδ’ 

25 άϊδίως Θεφ προσεΐναι κατά την αναλογίαν τής καθάρσεως έκάστφ χορηγου- 

μένην καί θείας κοινωνούς φύσεως τή μετουσία ταύτης έργαζομένην, αλλά 

κτίσμα καί τών κτισμάτων ούχ οσα μέν εί προς χρόνον καί διαμονήν τινα 

καί πήξιν* έχει τού είναι, άλλ’ δσα γίνεσθαι καί διαλύεσθαι πέφυκε καί τής 

αυτής ημέρας πολλάκις ιν’ ή μή μόνον ασεβές, αλλά καί λίαν υβριστικόν τό 

30 εγχείρημα έκ τής άνωτάτω δόξης επί τήν έσχατην τών κτισμάτων ευτέλειαν 

καταγόντων. Ταύτην τήν θολεράν τών δογμάτων ανατροπήν έκ μικράς τίνος 

καί τής τυχούσης άρξαμένην αιτίας καί πριν καθαρώς είς φώς προελθεΐν 

άλλ* έν ωδΐσι μένουσαν έτι κινδυνεύσασαν ολίγου δεΐν αύταΐς ώδΐσι διαφθα- 

ρήναι τού πρώτου τον πονηρόν θησαυρόν τής καρδίας έξενεγκόντος δίκην άκο- 

35 λάστουγλώττης ώσπερ ήν άξιον δεδωχότος καί τών ιερών έξοστρακισθέντος 

περιβόλων τής εκκλησίας επίσης τοΐς πώποτε κατά τής εΰσεβείας λελυττηκόσιν 

επ’ ίση τής ορθής πίστεως προδοσία πολέμου τών πώποτε μνημονευόμενων 

χαλεπωτάτου τά ήμέτερα καταλειφότος καί πάντα στάσεως καί ταραχής καί 

αταξίας Ιμπεπληκότος είδόσι λέγω, τον ού προ πολλού προς άλλήλους κεκινη- 

40 μένον ήμΐν καί τοΐς πολιτικοις πράγμασι νοσούσι καί διακειμένοις κακώς, συμ- 
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μετεσχηκυίας τής λύμης τής εκκλησίας τών τότε ποιμένων άφρόνως τον αμπε¬ 

λώνα Κυρίου λυμαινομένων καί λύκων δφθέντων αντί ποιμένων καί τήν 

επιθυμητήν τού Θεού μερίδα καταισχυνόντων επί τοσοΰτον αύξηθήναι συνέβη 

καί ούτω κρατήσαι ώς πολλούς μέν έσχηκέναι τούς σπουδαστάς, ού μικρού 

δέ τής οικουμένης μέρους έπιλαβέσθαι, πολλών δέ κινδύνων καί πειρασμών 5 

τοΐς ταύτην καταλύειν έσπουδακόσι πρόξενος καταστήναι* παραδίδονται γάρ 

καί δίκαιοι πολλάκις τοΐς άρρήτοις τού Θεού κρίμασιν, οίς τόδε τό παν διευ¬ 

θύνεται τε καί διεξάγεται, χερσίν ασεβών, ούχ7 ΐν’ εκείνοι τό πλέον σχοΐεν, πώς 

γάρ οίς γε καί τούτο προς μείζω κατάκρισιν συγχωρεΐται κατά τό γεγραμ- 

μένον εις ημέραν πονηράν τηρουμένοις, άλλ’ ΐνα ούτοι μάλλον έκ τής πεί- 10 

ρας λαμπρότεροι καταστάντες μεγάλων έπιτύχωσι τών επάθλων, ήνίκα παν 

έργον ημών καί λόγος καί διανόημα τού πάντα σαφώς είδότος γυμνά τφ 

βήματι παραστάντα καί χοορύς τίνος έπικαλύμματος καί προβλήματος δικαίας 

τΰχωσι τής εύθύνης έκαστου κατ’ αξίαν τών πεπραγμένων άπολαμβάνοντος. 

Καί τής τοιαύτης δυναστείας καί κατά τών δικαίων τών ασεβών μάστιγος τώ 15 

τού Θεού κλήρο) προς καιρόν έπαφιεμένης προς μείζο) εύδοκίμησιν ούκ Τώβ 

μάρτυς μόνον, ος δίκαιος είναι θεοσεβής τε καί άμεμπτος υπό τής αλήθειας 

μαρτυρηθείς καί τό σύμπαν είπεΐν πάσης κακίας άπηλλαγμένος πολλοΐς καί 

συνεχέσι περιεσχέθη κύμασι πειρασμών, ού χρημάτων καί κτημάτων καί τής 

άλλης περιουσίας, αλλά καί φιλτάτων αύτών αποστερηθείς άθρόον έν βραχεί 20 

χρόνφ καί πολλήν έν τφ σώματι κάκωσιν ύποστάς σφοδρότατα τε πιεσθείς 

ένδεια τών αναγκαίων, ό πολλοΐς έπαρκέσας πρότερον ένδεέσι καί πάσι τοΐς 

χρήζουσιν έν παντί χρόνφ τήν οικίαν παρεσχημένος άνεφγμένην καί ό πολλών 

πενήτων ώμους θάλψας γυμνός επί κοπριάς έξω τής πόλεως καθεσθείς, εί καί 

λαμπρώς επί τέλει τών άθλων άνεκηρύχθη διά νεφέλης καί λαίλαπος αύτφ 25 

χρηματίσαντος τού Θεού καί πάσι γνώριμον καταστήσαντος ώς ού διά κακίαν 

ώσπερ φοντο τών φίλων οΐ γνησιώτατοι κακών είς πράξι,ν άλλ’ ού βάσανον 

αρετής νομίζοντες τήν παρούσαν κακοπραγίαν, άλλ’ ΐνα μάλλον άναφανή 

δίκαιος ταύτα συνεχωρήθη, ούδ5 αναίσχυντου τίνος προφάσείος ύπολειπομένης 

τφ διαβόλφ ού δωρεάν αλί.3 άντίδοσιν τών ύπηργμένων αγαθών τήν Τώβ 30 

ευσέβειαν όνομάζοντι. Ού τοίνυν Τώβ μόνον τού κακώς τούς δικαίους 

πάσχειν έστιν δτε συγχωρεΐσθαι παρά Θεού μάρτυς άξιόχρεως ήμΐν, άλλα 

καί πας τών αγίων δήμος, οΐ περιή?.θον υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακου- 

χούμενοι κατά Παύλον, πολλω δέ μάλλον οΓΧριστού μαθηταί, οίς άπας ό 

βίος ήν μία θλΐψις, εί και χαίροντες τοΐς άλγεινοΐς πρόσωμίλουν, τής αγαθής 35 

ελπίδος ύποτεμνομένης τήν αΐσθησιν τών δεινών έώ γάρ λέγειν τούς μαρ¬ 

τύρων άθλους καί τά παλαίσματα, οΐ ραον ήνεγκαν έν τοΐς ίδίοις σώμα- 

σιν άγωνιζόμενοι τα δεινά ή άν τις έτερος πάσχοντας ορών μόνον. Τών 

δή τοιοΰτων υπέρ τής εύσεβείας αγώνων τε καί σκαμμάτων ούδ5 ό μακά¬ 

ριος Άνθιμος άπελείπετο, αλλά καίτοι νέαν άγων τήν ήλικίαν καί τετα- 40 
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γμένος υπό καθηγητή τής θεοσεβείας και τής προς ουρανούς φερούσης 
τρίβου καί τής έμπρακτου φιλοσοφίας, επεί κάκεΐνος τής αυτής ήν, δ φασι, 

κεραμείας, και λόγους ή δει κιβδήλους των αληθινών διακρίνειν τής θεολογίας 
δογμάτων και τό μέν νόθον άπαν άπαναίνεσθαι, τής δέ αλήθειας περιέχε- 

5 σθαι παν τι σθένει και διά ταϋτα πολλοΐς παρά των τής άσεβείας προεστηκό- 

των περιπεπτώκει τοΐς πειρασμοΐς έλαυνόμενος και περιύβριζόμενος και 
θεάτροις καί άγοραΐς άτίμως περιελκόμενος καί δεσμωτηρίοις κακουργών 
δίκην προσομιλών των γάρ λαού προστασίαν πεπιστευμένων εις ήν και 
πάντα ύπομένειν έτοιμος υπέρ του την καλήν του Χριστού νύμφην, λέγω την 

10 εκκλησίαν, μη περιιδείν νόθοις καί παρεγγράπτοις δόγμασι μολυνομένην, 

υπέρ ών καί μάλιστα καθ’ εαυτού των διωκτών έξεκαλέσατο την μανίαν, 

επειδή προς τό λυπούν εϊωθε μάλιστα τό πολεμούν άντιπαρεξάγεσθαι. Πώς 
δ* άν άνθρωποις έχρήσαντο φιλάνθρωπους οί κακοί τού λογου σπαρακται και 
τήν αλήθειαν ραδίως παραχαράττοντες; Επειδή τοίνυν ό καθηγητής αύτφ 

1δ τοιοΰτοις ένετρΰφα τοΐς υπέρ εύσεβείας διωγμοΐς καί κινδύνοις, ούδ εκείνος 
άπελείπετο παραθέων, αλλά πάσι παρήν κινδύνοις την ισην επιδεικνυμένος 
προθυμίαν ού τφ σφοδρώς άντιπνέειν μόνον τή άσεβεία καί παντα πραττειν 
προς κατάλυσιν αυτής, αλλά καί τώ παν ότιούν αΐρεΐσθαι των δυσχερών 
υπέρ τού μή τοΐς διώκουσιν ώτα δούναι καί τσ.ΐς βέβηλο ις αυτών συνθέσθαι 

20 κενοφωνίαις. Καί Τιμόθεος ήν άντικρυς άλλος, Παύλω προς τό κήρυγμα συγ- 

κακοπαδών τού Ευαγγελίου καί πάσαν δση δυνατή παρ’ εαυτού συνεισφέρουν 
έν τοΐς προκειμένοις συνεισφοράν, δ καί μεΐζον έδοκει παντός κέρδους 
τώ διδασκάλφ καί παντός ήν ήδιον αύτφ θεάματος, ον αυτός έθρέψατο 
λόγοις εύσεβείας όράν εις τούθ’ ηλικίας ήκοντα καί φρονήσεως μάλλον 

25 δέ ρώμης καί ανδρείας πνευματικής, ώς εν μηδενί των καλούν αύτού 
δΤ ασθένειαν άπολείπεσθαι, ο πατράσιν έργον ευχής τούς παΐδας αύτοΐς 
βελτίους των γεγεννηκότων όφθήναι καί τούτοις ού δάκνονται παρευδοκι- 

μοΰμενοι μόνον, αλλά καί χαίρουσιν. Ου μην εν τοΐς αγώσι μεν καί τοΐς κινδυ- 

νοις ούτω πρόθυμος ήν υπέρ τού μή τήν αλήθειαν όράν πατουμένην ότιούν 
30 παν αΐρεΐσθαι, των διωγμών δέ πεπαυμένων καί τών κινδύνων ύφήκε τής 

τόλμης, ή μικρόν γούν προς τον κατά τής αίρέσεως άπερραθύμησε πόλεμον 
ώσπερ αγαπητόν ηγούμενος ει μή τό πλέον έ’χοιεν οι κακοί, αλλ αντίπαλα 
ή τά τής εύσεβείας προς τήν κακίαν. Άλλ’ εΐ μή παντάπασι τών θείων 
έξελάσειε περιβόλων, ουδέ βιώσιμον έδόκει μεθ3 ηδονής* ώς γάρ εδει ποτέ τής 

35 εύσεβείας άναλαμψάσης καί τής προσηκούσης παρρησίας καί τιμής έπιλα- 

βομένης, τού σκότους δέ τών αίρεσεων εκχωρησαντος πολλαΐς εληλεγμενου 
τών προεστηκότοον τής εκκλησίας συνοδοις και αποδειξεσι καί φανερώς απο- 

κηρυχθέντος έγγράφοις τοΐς διατάγμασιν, ΐν ή πάσι καταφανής η κακία καί 
μή τήν αλήθειαν ύποκρινομένη δελεάζη τούς απλουστερους, ουδ εκείνος το γε 

40 εις αυτόν ήκον ήμέλει, αλλά δυνάμει τε πνεύματος καί θείων εμπειρία λόγων 

καθωπλισμένος έχώρει κατά τής πλάνης τούς μέν μήπω τοΐς εκείνων βρόχοις 
έμπεπτωκότας λόγοις αλήθειας υποστηρίζουν καί όμονοία τών λογίων τού 
πνεύματος καί τής αίρέσεως τό αίσχος δσον τή παραθέσει τών ορθών δογμά¬ 

των ύποδεικνύς, τών προεμπεσόντων δέ τό μέν δσον ΐάσιμον έπανάγων καί 
χειραγωγός αύτοΐς γινόμενος ομοίως πρός τε τήν αΐρεσιν τής αλήθειας καί τήν 6 

τής πλάνης αποφυγήν, τούς δ’άνιάτως έχοντας στερραΐς αποδείξεων άνάγκαις 
έπιστομίζων καί κακούς έθελοντάς όντας άποδεικνύς άγνοια τών Γραφών 
άποπλανηθέντας καί μοχθηρία φύσεως τφ ψεύδει έναπομείναντας. 7Αρ3 ούν 
ειλετο μέν τό αγαθόν αύτός, ομοίως έν τε λόγοις καί πράγμασι, καί πάν 
αρετής έξήσκησεν είδος, ώσπερ τινά στήλην εκείνης έμψυχον εις κάλλος εαυ- 10 

τον άποξέσας, ετέροις δέ τών όμοιων αίτιος ού κατέστη; ή πολλούς μέν ετέ¬ 

ρους ένήγε πρός άρετήν λόγοις τε καί τφ καθ’ εαυτόν ύποδείγματι, ούκ 
επίσημος δέ ήν, μηδέ ταΐς πάντουν γλώτταις περιαδόμενος μετά θαύματος; ή 
τοΐς πάσι μέν περίβλεπτος ήν καί θαυμαζόμενος ώσπερ άξιον, ού τετίμηιαι 
δέτάείκότα, μηδ’ επί τήν λυχνίαν ό λύχνος έτέθη, IV ή πάσιν οδηγία πρός 15 

ευθύτητα καί λόγου καί βίου, τοΐς δυναμένοις τφ φωτΐ τής αλήθειας έναιε- 

νίζειν; Ούδαμώς, άλλ’ ώσπερ πάν είδος αρετής έπήλθε πρότερον εν κόσμω 
και κατά τάξιν, από τών ατελέστερων επί τά τελειότερα μεταβαίνουν, ούτω 
δη καί πάντα βαθμόν ίερουσύνης πρότερον μετελθών καί πάσι καλώς καί ώς 
προσήκεν ένδιαπρέψας τελευταΐον υπό τών καλώς εΐδότων τά τού παντός 20 

άξια περιέπειν καί πολλής επιμελείας άξιούν τά πάσης τιμής επέκεινα, εφ3υψη¬ 

λήν άνάγεται τών άξιωμάτουν περιωπήν, τής Αθηναίων πόλεως τήν προστα¬ 

σίαν έγχειρισθείς, τιμήσας την καθέδραν μάλλον ούχ’ ύπ’ αυτής τιμηθείς 
καί αρετής άθλον, άλλ3 ού προστασίας ανθρώπινης ή σπουδής έργον τήν 
αξίαν εύράμενος καί βιασθείς κατά Θεόν μάλλον, άλλ3 ούκ είσουθήσας εαυτόν 2ό 
τή πασών λειτουργιών υψηλότατη καί σεμνοτάτη καί ούκ άνάγνοις, δ φασι, 
χερσίν ούδ3 άπαιδεύτφ τή διάνο ία αλλά καί λίαν ήγνισμέναις καί ψυχή τά 
θεία πεπαιδευμένη καί καλώς είδυία νόμους Θεού τών άγιωτάτων προσεφα- 

ψάμενος. Τοιγαροΰν ούδ3 εφησύχασε τοΐς προλαβοϋσι πόνοις τε καί καμάτοις, 

ουδ αρκεΐν ηγείτο τήν έκ τού θρόνου δόξαν προσγινομένην ώσπερ άν άλλος 30 

τις τών χαμαί συρόμενων καί ταπεινοφρονεΐν περί μεγάλων διεγνωκότων, 

αλλά τήν μέν έξωθεν τιμήν προσγινομένην, ού τών έχόνιουν μάλλον ή τών 
δεδωκότων είναι νομίζων, τήν δέ εκ τής αρετής καί τών οικείων κατορθω- 

μάτουν ιδίαν είναι καί καθαρώς τών κατωρθωκότων, μάλλον έπέτεινεν εαυτόν 
πρός εργασίαν τών άγαθών ώσπερ αύτός πρός εαυτόν τήν άμιλλαν ενστησά- 35 

μένος καί τοΐς έπιγενομένοις τούς προλαβόντας πόνους ύπερβαλέσθαι φιλο- 

νεικών. Ποιον γάρ αρετής ούκ επήλθεν είδος, μάλλον δέ ποιον ού μεθ3 

υπερβολής ή τι τις τών αυτού θαυμάσαι πρόθυμηθείς ούκ άν αυτός αυτού 
καταγνοίη ώς μείζοσιν ή κατά λόγου δύναμιν τον λόγον άνχεπεξάγων ώσθ’ 

εκατέρωθεν τήν νικώσαν εκείνον έχειν, εΐθ’ οις άν άποκνοίη τις ώς μείζοσιν 40 



68 Κ. I. Δυοβουνιώτου 

ή καθ’ αυτόν προσάπτεσθαι τών εγκωμίων εκείνου, εΐθ5 οίς εγχειροίη παρα 
πολύ φαινόμενος απολειπόμενος τής αξίας. Άλλα τον ούτω μέν θαυμαστόν, 

οΰτω δέτοις απάντων περιαδόμενον στόμασι, μή και μείζοι προϊέναι προς δόξαν 
ώσπερ δή καί παρά Θεφ οΰδέν ήττον καί παρ’ άνθρωποις, πώς άν ήν λόγον 

5 σφζον ή μή καί παντάπασι του ευπρεπούς έξω πίπτον καί τοΰ δικαίου; Ούκουν 
ουδέ ήνείχοντο οι καλοί των εκείνου κριταί καί δοκιμασταί μή καί μείζοσι 
πράγμασι καί τής εκείνου δεομένοις επιστασίας έφιστάν τήν μεγάλην -ψυχήν 
εκείνην καί μεγάλην δΰναμιν κεκτημένην, άλλ’ώσπερ των στρατηγών τούς 
εύδοκιμωτάτους οί τών μεγάλων εξηγούμενοι στρατοπέδων, αν φθάσοισι μή 

10 τοΐς πονούσι τής στρατιάς μέρεσιν έπιστήσαντες έν ταΐς μάχαις ού μάλα τοΐς 
δεδογμένοις έθέλουσιν έπιμένειν, άλλ’ δξέως συνιδόντες μετατάττουσι προς 
τό δέον, πολλήν ποιούμενοι πρόνοιαν τοΐς φοβερουτέροις τών πολεμίων τών 
παρ’ αύτοΐς τούς εύδοκιμωτάτους άντεπεξάγειν, τον αυτόν 5ή τρόπον καί ό 
τηνικάδε τών ιερών αρχών τήν μεγίστην πεπιστευμένος προς τοΐς άλλοις, οίς 

15 έκεκόσμητο πλεονεκτήμασι, καί λόγφ καί σοφία τών επ’ εκείνο κρατών τοΰ 
χρόνου καί καλώς ειδώς πράγμασι χρήσθαι καί τώ καλώ καί δικαίφ μόνον 
ορθή ψήφφ καί διανοίας εύθύτητι προστιθέμενος, τοΰ καιρού τότε καί τών 
πραγμάτο^ν τον άριστον έν πράξεσι καί λόγοις έπιζητούντων, επεί καλώς 
ευρισκεν εκείνον ούκ ένδεώς παρεσκευασμένον προς τήν χρείαν τοΰ ζητου- 

20 μένου, τής Αθηναίων πόλεοις άψελόμενος, ή κεκλήρωτο, τή τών Κρητών 
εφίστησι νήσφ, τής εκείνου δεόμενη καί γλώττης και διανοίας προς τήν έκ 
μακροΰ τοΰ χρόνου κατασχόντων αυτήν απαλλαγήν δυσχερών. Τής γάρ νήσου 
ταύτης εκ πολλοΰ Λατίνοις δεδουλωμένης καί τής προς ημάς ένεκα τών 
δογμάτων διαφοράς καί τής ώς εϊκός άπεχθείας έκ τούτου προσγινομένης 

25 ποιμένα καί τής εύσεβείας διδάσκαλον παρ’ ημών αύτοΐς έφίστασθαι κωλυόν- 

των καί μή τή βία μόνον επί τής ελευθερίας κεχρημενών τή αναιρέσει, άλλα 
υπό πολλής ώμότητός τε καί αγροικίας καί τήν ευσέβειαν τυραννούντων καί 
μικρόν ηγουμένων τών σωμάτων τήν δυναστείαν, ειμή καί τών ψυχών τών 
άρχομένων κρατοΐεν, έπεί προς τήν ελευθερίαν οί Κρήτες παρορμήσαντες 

30 σφάς αυτούς τοΐς τυραννοΰσιν έπέθεντο καί κρατήσαντες έξήλασαν τής νήσου 
εαυτών ήδη γενόμενοι καί δεσποτών άγνωμόνων άπαλλαγέντες, δεινόν ηγούντο 
σόίφροσι λογισμοΐς κεχρημένοι εΐμή καί τής προς τήν αμαρτίαν δουλείας 
άπαλλαγεΐεν. ’Ί^δεσαν γάρ βαρυτέραν παντός κινδύνου καί μόνην είναι προσ- 

ήκουσαν άνθρώποις ελευθερίαν, μή πάθεσι δουλεύειν άνελευθέροις μηδέ τήν 
35 σάρκα κατεξανιστάντας τφ πνεύματι δύναμιν αυτή παρέχειν τοΰ κρείττονος 

περιγίγνεσθαι, άλλ’ ώσπερ εξ άρχής έ'κτισται μάλλον τήν ψυχήν ήγεΐσθαι τοΰ 
σοοματος καί τον λόγον τής άλογίας κατακρατεΐν, τούτο δ’ ούκ άν άλλως αύτοΐς 
γενέσθαι, εί μή διδασκάλων εύποροΐεν τής εύσεβείας τή προς τό κρεΐττον οδη¬ 

γία δυναμένων αύτούς προς τήν οδόν έπανάγειν τής σωτηρίας. Ταύτην δή 
40 τήν καλήν επιθυμίαν σπουδήν έχοντες είς πέρας Ιδεΐν έλθοΰσαν πρεσβεύονται 
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προς τον μέγαν τής βασιλευούσης πόλεως, ταύτόν δ’ εΐπεΐν καί τής οικουμένης 
άπασης, αρχιερέα δεόμενοι μή σφάς παριδεΐν, ώσπερ ποίμνιον άνεπίσκοπον, εις 
διαρπαγήν πάσι θηρίοις έτοιμον, ώσπερ υπό θυέλλης τίνος καί ζόφου μεγάλου 
τών κατεσχηκότων διεσκεδασμένον βαρβάρων, καί τά μέν παθόν ήδη, τά δέ καί 
μέλλον, ει μή της δεουσης προνοίας άξιοίθεϊεν. Τοιαΰτα μέν ή Κρητών έδεΐτο 5 

πρεσβεία πολλας προστιθέντες ικέτηρίας. Ό δέ, καί γάρ ουδέ ενήν παριδεΐν 
αύτούς τοιαΰτα συν λόγω καί μετά συνέσεως δεομένους, συντείνας εαυτόν 
καί πλεΐστα δή περί τοΰ προκειμένου διασκεψάμενος, τον μακάριον Άνθιμον 
τοΐς πρέσβεσι συνεκπέμπει μόνον αξιόχρεων είναι νομίσας χρονίοις πάθεσι 
καί παραπτωμασιν άντιστήναι καί τήν έπιπολάσασαν άνελόντα κακίαν θείους ίο 
έπεισαγαγεΐν νόμους καί τήν προσήκουσαν άγίοις έπανασοόσασθαι πολιτείαν. 

Εντεύθεν ό τοΰ μαρτυρίου στέφανος άρχήν έκείνφ λαμβάνει. Τί γάρ 
ει μή καί παρά τήν άρχήν ευθύς παρεδίδετο τοΐς δημίοις καί δεσμωτηρίοις 
ώμίλει καί παρεστήκει τυράννοις τό καινόν έγκλημα τήν ευσέβειαν έγκαλού- 

μενος. Μάρτυς ην απηρτισμένος τή προαιρέσει καί χωρίς αίματος στεφανίτης 15 

καί νικητής καί προ τών αγώνων έκ πρώτης τον άόρατον τύραννον τρεψά- 

μενος προσβολής. Ου γάρ ώς πολλοΐς μέν έντευξόμενος πειρασμοΐς, βιωσό- 

μενος δ ούν όμως, δ δή καί τούτο ψυχής γενναίας καί άποστολικής, άν 
τις όρθώς δικάζουν τιθειη, ει τό ετεροις μόνον άλλα μή τό καί αύιω συνοΐ- 

σον^έσκόπει, ουδέ τοιαύτην γνώμην έχων έπλεεν έπί Κρήτην, άλλ’ εύ είδώς 20 

ως έπί θάνατον φανερώς, ούδέν μικρόψυχον ούδ’ αγενές ούτ’ είπεν ούΤ’ ένε- 

νόησεν, άλλα τό μέν καιροΰ καλοΰντος μή πρόθυμον είναι προς τούς κινδύ¬ 

νους, αλλά παση διαδιδρασκοντα μηχανή εν άνέσει καί ραστώνη βιουν έθέ- 

λειν, παντός καί τοΰ τυχόντος λογιζόμενος είναι, τό δ’ υπέρ τής ετέρων 
σοηηρίας διακινδυνεύειν ή μάλλον τής άγάπης αύτοΰ Χριστού, δς διά τήν 25 

τής προς ημάς αγάπης υπερβολήν, ούχ’ ομοιοπαθής ήμΐν γενέσθαι μόνον, 

αλλα και σταυρόν και θάνατον ατιμον κατεδέξατο, τών τον σταυρόν άραμέ- 

νων καί μηκέτι έαυτοΐς άλλα τφ υπέρ αυτών άποθανόντι ζοοντων Θεφ, προ- 

θυμως εχωρει τήν επί θάνατον μονονουχί καί δυσχεραίνουν δτι μή πάρεστιν 
ήδη, μάλλον δε τό ανα?ιΰσαι μεν και Χριστφ συνεΐναι καί λίαν έπιποθών, τό 30 

δ έα μένειν έν σαρκί διά τούς Κρήτας άναγκαιότερον, ΐν’ εκείνοι πολλής, 

άπολαύσωσιν ώφελείας, τοΐς ποτίμοις τής εκείνου διδασκαλίας νάμασιν άρδευ- 

θέντες. Ού μήν ουδέ ιόν πλοΰν αυτόν άνευ πολλών καί μεγάλων ήνυσε τών 
κινδύνων, τούτο μέν προς βίας ανέμων καί θαλάττης αγριότητα και κλύδω- 

νας καί χειμώνας, τοΰτο δέ προς πειρατάς διακινδυνεύουν. Άλλα πάντα 35 

φόβον νικήσας τώ προς πάντα παρεσκευάσθαι καί θανάτου καταφρονεΐν 
οΰτως^ Ιπέβη τής νήσου, μεθ’ όσης αν εΐποι τις τής προθυμίας υποδεχθείς 
και τής πρότερον επιθυμίας άξίως. Πανταχόθεν γάρ συρρεύσαντες ώσπερ έκ 
πολλών χείμαρρων εφ’ ένος ποταμού σύστασιν, ούχ δσον μόνον ιού βήματος 
καί ιερωμένον, αλλα καί δσον μοναδικόν καί φιλόσοφον, ού μήν άλλα καί 40 
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παν τό εΰγενές τε και προύχον αξία, ήδη δέ και του πλήθους πολύ καί αρι¬ 

θμόν ύπερβαΐνον ούκ άνδρών μόνον αλλά καί γυναικών, ούτω την ύπάντη- 

σιν εποιούντο, πλήθει μέν την εκεί καλΰπτοντες γην και ουδέ οφθαλμούς 
παρέχοντες τέλος όρίζον, βοαΐς δέ και ΰμνωδίαις καί αυτόν πληρούντες τον 

5 αέρα, πλήθει δέ λαμπάδων καί μύρων έκχΰσεσι και οίς ά'λλοις οΐδεν εορτή 
φαιδρύνεσθαι πάσι χρωμενών πολυτελώς και ελευθερίους έκαστου μικράν την 
παρ’ αυτού συνεισφοράν νομίζοντος τώ μεγέθει τής προαιρέσεως και ολίγα 
διδόντος τό μειζον άντιλαμβάνειν, αυτό τούτο τό μετασχειν τοιαύτης ευφρόσυ¬ 

νης και πανηγύρεως. Καί οΐ μέν αυτών εγγύς έλθεΐν και μετασχειν αγιασμού 
10 τών χειρών εκείνου τή επιθέσει τού παντός έτιμώντο, οί δέ και φωνής άκού- 

σαι μόνον και προσρήσεως άξιωθήναι, οί δέ μέγα ήγον και θέας μόνης εμφο- 

ρηθήναι ως ένόν κάντεύθεν αγιασμού τίνος μετασχεΤν. Και ούτως από θαλάτ- 

της ήγον επί τήν χώραν ρεύματα μιμούμενοι ποταμών τουναντίον ή προσήκεν 
από τής θαλάττης επί τήν ήπειρον ανιόντα- τά γάρ εν μέσφ παραλείπω, φδάς 

15 καί κρότους καί φιλοφροσύνας εν Ιστιάσεσι καί ιδία καί δημοσία και οσοις 
φιλεΐ δήμος εορτάζουν φαιδρυνεσθαι υπό πολλής περιχαρείας εξαγόμενος καί 
τού μέτρου, ϊνα μή καί απειρόκαλος τις είναι δόξω, μικρά θαυμάζουν καί οίς 
ούδ’ άν αυτός ίσως ήδέως ειχεν, υπέρ οΰ ταύτα εγίνετο. *Αρ9 ούν προεκρίθη 
μέν ως άριστα βεβιωκώς εις προστασίαν λαού τοσούτου, παρ’ αυτών δ’ έκεί- 

20 νων, ών Ιπιστεύθη τήν προστασίαν, ενδεέστερον ή προσήκε προσεδοκήθη; ή 
προσεδοθήκη μέν άξίως, ού προσεδέχθη δέ καταλλήλως τή προσδοκία; ή ύπε- 

δέχθη μέν, επί τών έργων δ’ ήλέγχθη μειζον ή προσήκε προσδοκηθείς; 

Ούδαμώς, αλλά πάνθ’ώσπερ αρμονίαν τινά καί τάξιν άρίστην σφζοντα άλλή- 

λοις έπηκολούθησεν, ό βίος, ή πρόκρισις, τών ύποδεξαμένων ή προθυμία, τό 
25 μετά τήν υποδοχήν εύδόκιμον έν πάσι φανήναι, έν έ’ργοις, εν λόγοις, έν τοις 

υπέρ εύσεβείας άγώσί τε καί κινδΰνοις. "Αμα γάρ επιβαίνει τής νήσου καί 
πάντα πάσιν εγίνετο, ΐνα κέρδηση πάντας ή πλείονας, διδάσκουν, νομοθετών, 

είσηγοΰμενος, έπιπλήττων, εν κρίσει μέν τούς λόγους οΐκονομών καί τούς μέν 
πείθων τών προτέρων εαυτούς άποκαθαίρειν αμαρτημάτων, κακίας πάσης 

30 άποσχομένους καί προς τήν τρίβον τής αιωνίου ζωής καί σωτηρίας επανιόν- 

τας, ένίους δέ και αύστηροτέροις θεραπεύων φαρμάκοις, οσοις εώρα τά έλκη 
πολλής δυσωδίας γέμοντα καί βαθείας δεόμενα τής τομής, έ'ργφ δέ πάσης 
εαυτόν αρετής υπόδειγμα προτιθείς καί αγαθού παντός τύπον, ϊν’ εΐη καί 
σιγών άρκούσα προς τού αγαθού τήν αιρεσιν, αλλά μή φθεγγόμενος, παρά- 

35 κλησις μόνον. Τίς γάρ τό άσκευον εκείνου καί άπέριττον, ολίγα τών άθλων λει- 

πόμενον, καθορών ούκ άν έπείσθη καταφρονεΐν τών χρημάτων καί μόνην 
άνθρώπω προσήκουσαν ήγεΐσθαι κτήσιν τήν εν ούρανοΐς άποκειμένην ελπίδα, 

άργυρον δέ καί χρυσόν καί τήν από σηρών καί χρυσού βιασθέντος εσθήτα καί 
τάλλα, οΐς νομίζουσιν οί νεύοντες κάτω καί γή καί τοις γηίνοις εγκαλινδού- 

40 μενοι καλλωπίζεσθαι, άνόνητόν τι καί περιττόν ήγεΐσθαι και μηδέν εις τον 
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βίον συνεισενεγκεΐν δυνάμενον πλέον οτι μή πολέμους έγείρειν δημοσίους 
καί ιδίας άπεργάζεσθαι συμφοράς τών περί ταύτα έπτοημένων την επιθυ¬ 

μίαν άνάπτοντα δίκην φλογός καί πάντα τολμάν καί τά δεινότατα βιαζόμενα. 

Ή τίς ούκ άποσχέσθαι θυμού καί τών από θυμού κακών εις τήν εκείνου 
πραότητα καί μακροθυμίαν έπεθύμησεν άν Ιδών; Αγάπης δέ τής προς τον 5 

πλησίον καί συμπάθειας τών καθ’ ήντινα ούν κακοπραγίαν κακοπαθούντων, 

τίς ή θερμότερος εκείνου παντί σθένει συνεισενέγκασθαι τήν έκάστορ γιγνο- 

μένην επικουρίαν ή τοις άλλοις περί τών όμοιων τήν έκπλήρωσιν διδάσκαλος 
ακριβής; Δοκούσί μοι καί ξένοι τον φιλόξενον έπιζητήσειν καί τον προστά¬ 

την εν άνάγκαις καί πένητες τον πλουτιστήν καί πλούσιοι τον σωφρονιστήν, ίο 
οί εν άθυμία τήν παραμυθίαν, οΐ έν εύθυμία τήν νουθεσίαν, τήν βακτηρίαν 
οί γήρα κάμνοντες καί ή νεότης τον παιδευτήν, οί νοσούντες τον συναιρόμε- 

νον αύτοΐς τήν νόσον καί τούς πόνους ύποκουφίζοντα, ού τή παρακλήσει 
τών λόγων μόνον οις έπειθε τά παρόντα φέρειν γενναίους τών προτέρουν 
άπαλλάττοντα μολυσμάτων ή τήν εύδοκίμησιν εις τό μέλλον ταμιευόμενα, 15 

αλλά καί τή θεραπεία καί υπουργία, ήν αύτός δι’ εαυτού προσάγειν ούκ 
άπηξίου, ού τή χρεία μόνον, τή τιμή δέ τών οδυνών τό πλεΐον ύποτεμνόμενος, 

οί ΰγιαίνοντες τον καί τής ένδον καί κατά ψυχήν ποριστήν υγείας, ήν αύτοΐς 
ένεποίει, νόθον μέν άπαν καί παρέγγραπτον καί ήθος καί δόγμα καί τής 
εύσεβείας άλλότριον έξορίζων, αλήθειας δέ λόγοις καί συμφωνία τών λογιών 20 

τού Πνεύματος, ορθοδοξίαν δογμάτοον έμφυτεύων αύτοΐς καί βίου σεμνό¬ 

τητα. καί Θεφ πολιτείαν φίλην, ώς άν μή τώ έτέρω σκάζοιεν απολειπόμενοι 
τού τε?νείου, μηδέ νεκρόν παρέχοιντο βίον ή λόγον έκ τού μή τή συναφεία 
τού ετέρου διακρατεΐσθαι καί οιον ρώννυσθαι, αλλά τής ούτως ένθέου καί 
υψηλής πολιτείας καί τών κατά Θεόν αγώνων τε καί καμάτων ού μείζους 25 

μόνον, αλλά καί πολλω λαμπρότεροι καί περιφανέστεροι κάματοι διαδέχονται 
αγώνα τινα προς εαυτόν ώσπερ ένστησάμενον έξ αρχής μηδαμού τής προς τό 
κρεΐττον έπιδόσεως άπολείπεσθαι, άλλ’ άποστολικώς είπειν επί ιό βραβεΐον 
τρέχειν τής άνω κλήσεο)ς τών όπισθεν έπιλανθανόμενον, έπεκτεινόμενον δέ 
τοις έμπροσθεν μετά πολλής τής υπερβολής, ούς εΐ τις άντίδοσιν τών προτέ- 30 

ρων καί Θεού φιλότιμον αμοιβήν λέγειν έθέλοι, ού πάνυ μοι δοκεΐ τού 
καλού καί τού προσήκοντος άμαρτήσεσθαι- επ’ αύτό γάρ άφΐκτο τό πρώτον 
τών αγαθών στεφάνου μαρτυρίου τήν κεφαλήν κοσμηθείς ό καί διά βίου 
παντός ολον εαυτόν άναθείς τώ Θεώ καί μαρτυρίου δρόμον τρέχων τή 
προαιρέσει, τό δ’ όπως ό λόγος ήδη δηλώσων έρχεται. 35 

’Έπασχον κακώς οί Κρήτες τφ Λαιινικφ περιστοιχισμένοι πολέμου, 
ταΐς περιπλεούσαις ναυσίν είργόμενοι τό ένδέον έξωθεν είσκομίζεσθαι, αφο¬ 

ρία τε καρπών εν πλείοσιν έτεσιν έπίεζεν αύτούς ό Θεός, οίς οιδε λόγοις 
άρρήτοις οικονομίας. Οί δέ καί τρίτον κακόν αύτοί προσεπεσκεύασαν έαυ- 

τοΐς στασιάσαντες προς άλλήλους καί πάντα τολμώντες επί τή σφετέρα 40 
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καταδουλώσει καί χρήμασιν δλίγοις, α λατΐνοι προίεντο, τήν ελευθερίαν απο¬ 

διδόμενοι. Ούκούν επειδή προς τοσαύτην ούκ ήν άντέχειν κακών φοράν, 

άλλ3 εδει καί συμφορών μειζόνων εις πείραν αυτούς έλθεΐν, τί γάρ δει πάντα 
καταλέγειν συν ακρίβεια; ού γάρ δή τήν ών εκείνοι πεπόνθασιν ειλόμεθα 

5 συγγραφήν, καταπροδιδόασι μέν άλλήλους, πάσχουσι 6έ ιά δεινότατα ώσπερ 
είκός τούς δπλοις κεκρατημένους, οί μέν οίκτίστφ θανάτφ διαφθαρέντες, οί 
δ5 εξανδραποδισθέντες πανοικεσία, έτεροι δ° ά'λλο τι των ών έδόκει τοΐς 
κεκρατηκόσι δυσχερών ΰποστάντες καί άλλως μέν οία βαρβάροις ούσιν άπα- 

ραιτήτοις προς τάς όργάς, τότε δ9 ύφ3 ών αυτοί πεπόνθασι καί μάλλον προσ- 

10 αναφθεΐσι προς άμυναν των δεδρακότων κακώς. Έν τοΰτοις καί ό καλός 
ποιμήν καί τού Θεού άνθροίπος συλλαμβάνεται, πρόφασιν μέν ως έρεθίζων 
τούς Κρήτας αύτοΐς άνθίστασθαι καί χρονιώτερον τον πόλεμον είργασμένος’ 

τούτο γάρ αύτοΐς ώσπερ προσωπείον τής παρανόμου πράξεως έξευρέθη, τή 
δ’ άληθεία των προτέρων αμυνόμενοι διδαγμάτων, οίς ένήγε τούς Κρήτας 

15 τής Λατίνων άπέχεσθαι κοινωνίας, κακώς περί τήν πίστιν διατεθέντων καί 
τούς τών αγίων πατέρων ορούς καί λόγους ίσον δ9 εΐπεΐν καί Θεού, βλα- 

σφήμω γλώττη καί γνώμη κεκινηκότων καί δυοΐν κακών θάτερον αίρεΐσθαι 
πάντως ήναγκασμένων, ή τήν μίαν αρχήν θεότητος εις δυο κακώς διαιρεΐν ή 
τό πνεύμα τό άγιον πατρός καί υιού κατά τον τής ουσίας λόγον άλλοτριούν, 

20 εϊ περ μή προσωπικήν τήν γέννησιν νοοΰσι καί τήν έκπόρευσιν, άλλ3 ουσιώδη, 

επειδή μήτε γεννά τό πνεύμα μήτε προβάλλει. Δι3 ά δή καί τού κοινού τής 
εκκλησίας σώματος ώσπερ νενοσηκός άποτέμνηνται μέλος, ΐν’ ή διορθω- 

θοΐεν τήν ύγιά πίστιν ελόμενοι καί κοινήν ή τφ ύγιαίνοντι μή λυμαίνοιντο, 

δόξης πονηράς καί διαστροφής δογμάτων άναπιμπλάντες. ΤΩν δή τότε τήν 
25 ήτταν ώσπερ ανακαλούμενοι δεσμωτηρίφ τον άγιον κατακλείουσιν, έτερον 

μέν ούδέν οτι μή τήν κατά τήν πίστιν εγκαλούντες διαφωνίαν, μέγα δ5 ηγού¬ 

μενοι εί πεϊσαι τούτον ή βιάσασθαι δυνηθεΐεν αύτοΐς συνθέσθαι καί τήν 
κοινωνίαν αυτών άσπάσασθαι- φοντο γάρ, εί τούτον έ'λοιεν, ραδίως απάντων 
Κρητών κρατήσειν, ώσπερ τινά ψήφον εξ ουρανού νομιζόντων, δσ’άν έκείνφ 

30 δοκοίη καί μηδέν τής ενοικούσης χάριτος νοεΐν ή φθέγγεσθαι άναξίως. 

Άλλ3 έψεύσατο ή αδικία προφητικώς είπεΐν έαυτή, τουναντίον, οΰ προσ- 

εδόκησε, μάλλον εκ τών έργων έκβεβηκότος καί τοΐς υπέρ εύσεβείας εκείνου 
πόνοις τε καί κίνδυνοις ού Κρητών μόνον, αλλά καί οσους ό σωτήριος έπέ- 

δραμε λόγος τοΐς δρθοΐς τής εκκλησίας δόγμασι στηριχθέντων. Τίςγάρ εκείνον 
35 ούτω στερρώς υπέρ τού μή προσέσθαι τήν εκείνων εν τοΐς δόγμασι κοινωνίαν 

άκούων ήγωνισμένον ώς καί θανεΐν έλέσθαι μάλλον, ΐνα μή τάς μελλούσας 
ελπίδας καταπροδώ, ούκ άν τήν εκείνων καταμάθοι διαστροφήν καί προθύ- 

μως καιρού καλοΰντος τήν ΐσην έ'λοιιο καί αύτός έπιδεί.ξασθαι καρτερίαν, 

ΐνα καί τών ίσων έπιτύχη στεφάνων; Ό τοίνυν παρά Λατίνοις τον τής Κρή- 

40 της θρόνον πεπιστευμένος μέγα ώσπερ έφημεν άγων, εί "Ανθιμον έλοι καί τή 
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σφετέρα κακοδοξία πείσαι συνθέσθαι, πρώτα μέν πολύς ήν θωπείαις χρώμε- 

νος καί αγαθών, ώς αύτός φετο, μεγάλων, έπαγγελίαις, τρυφήν καί πλούτον 
καί κοινωνίαν προς αυτόν τού θρόνου καί τής έκ τούτου δόξης επαγγελλό- 

μενος καί τοιαύτα άττα, ά φαύλα τοΐς εύ φρονούσι καί τού μηδενός άξια 
νομιζόμενα, μεγάλα δοκούσι τοΐς μηδέν υπέρ τό σώμα τό τής ψυχής ό'μμα 5 

δυναμένοις διάραι καί κατοπτεύσαι καλώς τί μέν τό όντως αγαθόν καί 
μηδέποτε μεταπΐπτον μηδ3 άλλοιούμενον, τί δέ τά ρέοντα καί φθειρόμενα καί 
δοκούντα μέν ούκ’ ό'ντα δέ αγαθά, καν δοκή τοΐς περί τό σώμα καλινδουμέ- 

νοις. Επεί δ’ εκείνον έώρα μηδαμώς ήττώμενον τών παρόντων, άλλ3 αληθώς 
τό πολίτευμα κεκτημένον εν ούρανοΐς καί προς τήν έκεΐθεν δόξαν βλέποντα 10 

μόνον καί διά τούτο τών μέν επαγγελιών ολίγα φροντίζοντα, τών εκείνου, τής 
δ3 αληθούς βεβαίως πίστεως άντεχόμενον καί υπέρ ταύτης άποθανεΐν, εί δέοι, 

παρεσκευασμένον προθύμως, τό μέν αύτίκα θάνατον εκείνου καταψηφίζεσθαι 
παρητεΐτο, ού διά φιλανθρωπίαν μάλλον ή κακουργίαν, δεσμωτηρίφ δ3 έκέλευε 
καθειργνύναι, δυοΐν θατέρου νομίζων πάντως ούχ άμαρτήσεσθαι, ή γάρ τον 15 

τόνον τής ένστάσεως παραλύσειν, τή χρονίψ χαυνωθέντος κακώσει ή τό γε δεύ¬ 

τερον τή εκείνου λυμανεΐσθαι δόξη καί μετά θάνατον, ως ούχ υπέρ εύσεβείας 
άποθανόντος, δημοσίων δ3 εγκλημάτων διδόντος δίκας. Τό δεσμωτήριον δέ ούχ 
ως άν τις υπολάβοι και μικράν τινα παρέχον ήν τφ δεομένφ παραψυχήν, 

άλλ3 άτεχνώς "^δού χωρίον καί τάφος άντικρυς ή καί τάφου μάλλον βιαιό- 20 

τερον καί βαρύτερον, όσφ τάφοι μέν άψυχα σώματα καί άνοασθήτως έχοντα 
δεχόμενοι τών κακών ούδέν λυπούσι, τό δέ θανάτου παντός άπανθρωπότερον 
καί βιαιότερον ήν άνθρώπφ ζώνη καί τής βίας αϊσθανομένφ· δρώρυκτο μέν 
γάρ υπο γην ουκ ολίγον βάθος, κάτω δ’ εύρύτητά τινα παρεχόμενον, όσον 
ανθρώπου μηκει σύμμετρον είναι, προϊόν αεί τού εύρους ΰφήρει, άχρις οΰ 25 

προς αύτφ γινόμενον ιώ στομίφ, μόλις δίοδον παρεΐχεν άνθρώπφ καί τούτφ 
γυμνφ. ’Έξεστιν οΰν έννοεΐν, δσης άνάπλεων βίας ήν, φωτός μέν παντάπασιν 
άπεστερημένον, άέρος δέ δυσουδους καί διεφθαρμένου μεστόν, νοτίδος δέ καί 
σήψεως και μυριισν άλλων κακών χωρίον, ών έ'καστον έξήρκει τον κατακε- 

κλεισμενον εν ολιγφ κατεργασασθαι χρόνφ. Έν τούτφ τον γενναΐον εκείνον 30 

αθλητήν φεροντες κατακλείουσι γλίσχρως πάνυ καί πεφεισμένιος καί τών αναγ¬ 

καιότατων αυτιυν, άρτου και υδατος, παρεχόμενοι τήν χρείαν, ΐνα μή τή τού 
δεσμωτηρίου κακωσει παλαιη μονον, άλλά καί λιμφ καί δίψη καί πάσιν 
άνιαροΐς. Άλλ3 ούδέν εκείνου καθίκετο τής μεγάλης καί θαυμασίας ψυχής, 

ούδ άγενέστερον δφθήναι προς τήν υπέρ τής αλήθειας έ’νστασιν παρεσκεύασε, 35 

πάντα γάρ ύπήνεγκε μακροθύμως, τή μέν διηνεκεΐ νηστεία, ούτω γάρ τήν 
ολιγάρκειαν εκείνην καλεΐν προσήκει, μάλλον ένηδόμενος ή τών φίλοσάρκων 
οί σφοδρά χοιρώδεις τή καθημερινή μέθη τε καί τρυφή, τών δ3 υπέρλαμπρων 
καί χρυσορρόφων οίκων καί μαρμάροις καί ψηφίσι διηνθισμένοιν τον ζοφώδη 
λάκκον εκείνον αίρετώτερον ηγούμενος καί βελτίω, εΐ γε έκεΐθεν μεν ούδέν 40 
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έσιι προς λυσιτέλειαν άπώνασθαι -ψυχής, τού δ’ ήδει σαφώς την μετ3 αγγέλων 
οΐκησιν άλλαξόμενος καί τδ άΐδιον εκείνο φώς, δ τούς άγιους περιαστράψει, 

φώς και αυτούς γενησομένους τή μεταλήψει και τφ μεγάλφ φωτί και πρώτω 

συνεσομένους. 

5 Έπει δ’ ενιαυτόν δλον συνέζησε τή τοσαύτη κακοπαθεία, νομίσας 
ό θήρ εκείνος μάλλον ή ιερεύς και τού άνθρωποκτόνου μαθητής, άλλ’ ού 
τού πράου και φιλάνθρωπου, την ένστασιν εκείνφ καταβεβλήσθαι καί ράονι 
πολλφ καί ταπεινοτέρφ διά την εκ τού δεσμωτηρίου κακουχίαν περιτευ- 

ξεσθαι καί ραδίως αίρήσειν καί προς την άθεσμον τού πονηρού δόγματος 
10 ύπάξεσθαι κοινωνίαν καί δευτέραν προσήγε πείραν μετακαλεσάμενος εκ τού 

?ι.άκκου προς εαυτόν. Ού μην ώσπερ πρότερον έλευθερίως γούν καί χωρίς 
τίνος άπατης έσκέψατο προσβαλεΐν, άλλ3 αγαπητόν ηγείτο καν ει δι’ απάτης τής 
ορθής άπαγαγεϊν πίστεως δυνηθείη καί τής εκείνου στερράς ψυχής τον πύρ¬ 

γον καταβαλεΐν. Καί τί δέ φησι; Σύ μόνος άποσχήση τής κοινωνίας τής ήμετέ- 

15 ρας καί προς τοσούτον εκτραχηλισθήσει βάραθρον άπονοίας, ώστε Βυζαντίων 
καί των άλλων δπουδήποθεν επισκόπων την προς ημάς ομόνοιαν άσπασα- 

μένων καί πολλά την επί τού προτέρου χρόνου μετακλαιομενών παρατροπήν* 

αυτόν ώς τι πλέον πάντων διεγνωκότα τής ενστάσετος εχεσθαι καί μηδ’ υπό 
των περισχόντων γούν σωφρονισθήναι κακών, άλλ3 ούτως άδοξον αίρεΐσθαι 

20 θάνατον άνοήτως καί ταύτ’ εξόν μή τών κακών μόνον άπαλλαγήναι, άλλα 
πολλών μέν άπολαύσαντα τών ευεργεσιών παρ3 εμού, πλειόνων υπό τού 
Τώμης, δς έστι κεφαλή πάσης εκκλησίας, ζηλωτόν είναι καί μακαρίως ζην 
θαυμαζόμενον υπό πάντων; Ό δ3 δπερ ήν, άπάτην είναι τά είρημένα καί 
ψεύδος συνείς, ουδέ γάρ άν τούς ούτω βίψ καί δόγμασι διεφθαρμένους υγιές τι 

25 λέγειν ή φρονείν ποιήσεσθαι περί πλείστου, έμοί φησιν, αί παρ3 υμών ευερ¬ 

γεσία ι τε καί τιμαί τών συνεχόντων ώσπερ έ'φης αυτός κακών μάλλον κακίους 
φαίνονται καί διά τούτο φευκταί. Καί γάρ χρημάτων μέν περιουσίας τίς άν 
γένοιτο χρεία τφ τοις άναγκαίοις μόνοι; ζήν ειθισμένφ, τιμήν δέ, ή τής 
τού Θεού δόξης άποστερεί, τίς αν νουν έ'χων μή φαυλοτέραν πάσης ατιμίας 

80 ήγοΐτο;“Οτι μέντοι τής περί τήν πίστιν καινοτομίας άπαντες ύμιν οί τής εώας 
κεκοινωνήκασι, τίς ή άπόδειξις; Ού γάρ τοις σοΐς θαρρήσομεν λόγοις, ει μή 
καί γράμματα παράσχοις μαρτυρούντα τήν κοινωνίαν, δπου γε καί τούτου 
παρόντος ούδ3 ούτως ήμάς εύκολους δει καί τοΤς καιροΐς συμμεταβαλλομένους 
ρρδίως είναι, άλλα χρή τοις άλλοις συγγενομένους καί τών άμφισβητουμένων 

35 ένεκα δόντας λόγον καί δεξαμένους, ούτως ή δέχεσθαι τά δεδογμένα, άν μετά 
λόγου καί κρίσεως ορθής ώσιν εψηφισμένα, ή τής προτέρας εχεσθαι διανοίας, 

ει γε τής ορθής περί Θεού δόξης εφαπτομένη φαίνοιτο μάλλον ού γάρ 
άνάγκην, άλλα πειθά» προηγεΐσθαι τής πίστεως άναγκαΐον καί προς τούς 
κήρυκας τής πίστεως συμφωνίαν καί τούς μετ’ εκείνους τά εκείνων, τή τού 

40 θείου πνεύματος ένεργεία καλώς τρανώσαντας διδασκάλους ώς άν κατά Παύλον 
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επί τώ θεμελίφ τών αποστόλων καί προφητών ώμεν ερηρεισμένοι. Τούτοις 
τοις λόγοις ώσπερ βροντής ήχφ καταπλαγεΐς επί τήν βίαν αύθις εχώρει καί 
τον λάκκον κατεψηφίζετο. Καί τών προτέρων σκαμμάτων ό στερρός αγωνι¬ 

στής τής πίστεως καί τής φΰσεως είναι φιλονεικών υπέρτερος εΐχετο πάλιν 
ουδεν άγενες ουδέ μικρόψυχον ή παθών ή μελλήσας, άλλα φωτί τώ άκραι- 5 

φνεστάτφ φοοτιζόμενος τήν ψυχήν καί θεωρία ις θείαις κατατρυφών καί άρρη¬ 

τόν τινα καρπούμενος ηδονήν, εί καί σκότος βαθύ τό σώμα περιεχειτο καί 
λιμώ και δίψη καί γυμνότητι συνέζη διηνεκεΐ. Ούδέν δέ περιττόν ούδ’ επί¬ 

φθονον ίσως, εί καί τινα τών μελλόντων εκείνου πρόγνωσιν, ώσπερ ήδυσμα 
τφ λόγφ προσθώμεν, ϊν3 είδώμεν οποίας ήξίωτο χάριτος παρά Θεφ, εί ίο 
τώ περιόντι τής ταπεινώσεως άνεκλάλητα κατείχε τά πλεΐστα παρ3 εαυτφ, 

τήν παρ’ άνθρωποί διωθούμενος εύψημίαν, ής ούδ3 έξ άρχής ώφθη πώποτε 
έπιθυμήσας άρκείν ηγούμενος τήν παρά τού είδότος τά κεκρυμμένα προσγι- 

νομένην. Τοις ίερεύσι τών Κρητών έκέλευεν έπαγγέλλειν ίλάσκεσθαι τον 
Θεόν εύχαΐς καί ΐκεσίαις καί δάκρυσι καί πάσιν οίς οίδε Θεός προς έ'λεον 15 

έπικαμπτεσθαη, ώστε τήν επερχομένην τού πονηρού πείραν διαφυγεΐν καί μή 
ταΐς μηχαναΐς εκείνου παραχθέντας καί κακουργίαις παθεΐν τι τών άνηκέ- 

στων. Είναι γάρ ού μικρόν τον κίνδυνον ούδ3 επί μικροΤς, άλλ3 είς ψυχήν 
άγοντα τήν ζημίαν, ού μήν ούδ9αυτόν τού καθήκοντος άμελήσειν, άλλα συλλή- 

ψεσθαι πάση δυνάμει, θαρρειν δέ έπείθοιντο καί κρείττους αύτούς φανεΐσθαι 20 

τού πειρασμού. Καί γάρ ή δει σαφώς τίς ό μόνος έξαρκέσων άντιστήναι τώ 
πονηρφ, εί καί τής εκείνων συνεργίας τώ μετρίφ τού φρονήματος έφασκε 
δεΐσθαι, εύγνιομονεστέρους ποιων εκείνους καί προς τον Θεόν καταφεΰγειν 
διδάσκων εν πειρασμοϊς καί τήν έκεΐθεν βοήθειαν άπεκδέχεσθαι. Όλίγον τό 
μεταξύ καί ο Λατίνος τον τών ιερωμένων σύλλογον συναθροίσας, τής πίστεως 25 

εύθύνας άπήτει καί τήν αύτού δείν έ'φασκεν άσπάζεσθαι κοινωνίαν, εί μή 
βούλοιντο κακών είς πείραν πολλών έλθόντες εαυτούς πολλά τής αβουλίας 
ύστερον καταμέμψασθαι. Τί ούν εκείνοι; Τον μέγαν μέν τής προρρήσεως 
έξεπλήττοντο- καί γάρ ήν φανερώς είς έργον έκβάσα, ήδη δέ καί περί τού 
μέλλοντος ασφαλείς έχοντες τός ελπίδας επί τήν εκείνου καταφεύγουσι προσ- 30 

τασίαν καί δέονται μή τά προς Θεόν αύτοΐς μόνον γενέσθαι καί τήν προσ¬ 

βολήν άποκρούσασθαι ταΐς εύχαΐς, άλλά καί προς απολογίαν αύτούς άλείψαι 
και οίς τισι λόγοις χρ(6μενοι τόν πειράζοντα νικήσουσιν ύποθέσθαι, ών καί 
τυχόντες καί τοις εκείνου φραξάμενοι λόγοις καί εύχαΐς απαθείς κακών καί 
τής πείρας ώφθησαν κρείττους, τόν βιαζόμενον καταισχύναντες καί πολλά τής 35 

προπέτειας εαυτόν παρασκευάσαντες καταμέμφεσθαι. Τούτο μέν δή τοιούτον 
καί τών πολλών εν, ών εκείνος ήξίωτο χαρισμάτων. Έπεί δέ τήν πικράν εκεί¬ 

νην βάσανον καί τής εκείνου ψυχής ήττωμένην μόνον, έφ3 έτερο ις δυσίν 
έτεσι μετά πολλής μακροθυμίας διεκαρτέρησεν, επί τρίτην αύθις άγεται 
πείραν, ώσπερ ό έμός πρότερον Ιησούς τρις έπειράσθη κατά τήν έρημον 40 
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άναχθείς, ώς αν καί οΰτος εκείνφ χρώ μένος διδασκάλφ, τρίτον νικήσας, 

νομίμως στεφανωθή, τήν πίστιν τηρήσας και τον καλόν αγώνα ήγωνισμενος. 

Οΰ μην ώσπερ πρότερον ό τύραννος έθάρρησεν άντιτάξασθαι φανερώς, ουδέ 
παρρησία αΰτφ τίνος μεταδούναι καί καιρού προς απολογίαν ήδει γάρ 

5 ουδ’ άντιβλέψαι δυνησόμενος προς ολίγον, άλλ* αυτός προς τφ δεσμωτήρια» 

γεγονώς και κελεΰσας άχρις όσφΰος τον άγιον άνιμήσασθαι, έτι τοις σχοινίοις 
ήωρημένον μετά πολλής τής δεινότητος και πικρίας, εί τή χρονίφ αΰ γούν 
ήρώτα κακοπαθεία σωφρονιστείς, αΐροΐτο τήν αυτών άσπάσασθαι κοινωνίαν 
ή τοις αΰτοΧς έπιμενών εις τον λάκκον αυθις άπορριφθή βιαίως τήν ψυχήν 

10 άπορρήξων. Ό δέ, και γαρ ήδη τή πολλή κατείργαστο ταλαιπωρία πάσης 
αύτώ δυνάμεως άναλωθείσης καί μόνφ τω άναπνειν πιστευόμένος δτι ζή, 

μόλις τήν γλώτταν ύποκινήσας, εί του νυν έχοντος, ειπεν, έκατονταπλασίονι 
λάκκφ με κατακλείσεις, τής ορθής πίστεως οΰκ άν ποτέ μεταστήσαις, οΰδ’ άντι- 

πείσαις άλλο φρονεΐν παρά τά δεδογμένα κοινή ταΐς άγίαις τών πατέρων 
15 συνόδοις, οίς ώσπερ λογίοις υπό του Θεοϋ κεχρηματισμένοις εμοί τε καί χρι- 

στιανώ παντί προσέχειν ανάγκη. Έτι δέ βουλομένου τον λόγον συναίρειν καί 
τελεωτέραν τήν άπο?νθγίαν ποιεΐσθαι ό τύραννος ώσπερ έκ πρώτης άφειη- 

ρίας νενικημένος καί τήν εκείνου μετάθεσιν άπογνούς εκέλευεν άπάγειν τήν 
επί θάνατον επί τον λάκκον άπορρίψαντας αυθις καί μηδ’ ήςτινος οΰν προ- 

20 νοίας προσεπειπών άξιούν. ’Έρριπτο μεν οΰν επί τον λάκκον ό τών ουρανών 
άξιος καί τών αγγέλων συμπολίτης ήμιθνής ήδη καί τφ πλείστφ μέρει του 
σώματος έκδημήσας· καί γάρ ήν ιδεΐν εκείνον δακρύων άξιον θέαμα, ει τις 
προς ιήν φΰσιν άποβλέποι καί τήν ασθένειαν τής σαρκός. Σάρκας μέν γάρ 
άφήρητο πάσας, οστά δέ μόνον ήν ενειρμένα νεΰροις καί δέρματι συνεχό- 

25 μένα καί τούτα» μελάνι καί κατεσκληκότι, τρίχας δ’ άπερρΰηκε παντελώς 
καί δφθαλμοΐς έγνωρίζετο μόνοις άνθρωπος είναι, αλλά μή φάσμα τι ξένον 
καί φοβερόν ίδεΧν τε καί προστυχειν. Οΰτω δέ τά τελευταία πνέων εις τον 
λάκκον άπορριφθείς, άλλως τε δέ καί προνοίας έρημος παντελώς οΰ διήρκβ' 
σεν επί πλεΐστον, άλλα προς δν έπόθει Θεόν μειέστη τών πολλών άγώνων τε 

30 καί καμάτων φιλότιμους καί θαύμα αίας άποληψόμενος άμοιβάς. "Αδηλον 
δ’ εί μή καί παρά Λατίνων βιαιότερον άνηρέθη* καί τούτο γάρ έχει λόγος 
οΰδενός τίνος τον τρόπον έγνωκότος τής αυτοί τελευτής, επεί μηδέ τών γνω¬ 

ρίμων ή τών οικείων ή προς εκείνον είσοδος συνεχωρεΧτό τινι πλήν δτι 
τούτο πάσι γνώριμον καί σαφές ώς μαρτυρίου δρόμον ανάσας καί στερρώς 

35 υπέρ τής εΰσεβείας ήγωνισμένος μαρτυρικω καί τελεί κατέλυσε τήν ζωήν. 

Μετά μέντοι τήν τελευτήν άναχθείς του λάκκου προς τών άνηρηκότων αυτόν 
άτίμως τό του παντός άξιον υπό ψάμμον τινά κατεκρΰφθη σώμα, τό καί 
άγγέλοις αίδέσιμον άναιδώς τε καί άπανθρώπως ή τό γε άληθέστερον ασε¬ 

βώς είπεΧν περιυβρισθέν. Οΰ γάρ συνεχωρήθη τοΧς όρθοδόξοις ή εκείνου 
40 ταφή τον έκ τών πραγμάτων έλεγχον μηχανωμένων τών άνηρηκότων διαδι- 
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δράσκειν. ’Ήδεσαν γάρ ως μάρτυρα τε τιμηθησόμενον καί πολλής δορυ- 

φορίας άπολαΰσοντα καί τιμής. Τίσιν οΰν άν τις χρησάμενος λόγοις ή ποιων 
εγκωμίων υπερβολή τής αξίας οΰκ άν δόξειεν άπολείπεσθαι μηδέ πλέον είναι 
του προσληφθέντος τό παρεθέν; Εί'λετο μέν γάρ έκ βρέφους τήν αρετήν καί 
πολλοΧς ένίδρωσε πόνοις άσκητικοΧς καί παν μέν τής ψυχής έξώρισε πάθος, δ 
οΰκ επί τινα χρόνον οΰδ’ ανακωχήν διδούς τφ προς την κακίαν πολέμφ, αλλά 
διά βίου παντός, ΐσος έαυτφ καί δμοιος αναφανείς καί ώς περ αρμονίαν 
τινά καί τάξιν άλυτον εν παντί χρόνω διατηρήσας, παν δ5 αρετής έξήσκησεν 
είδος ώσπερ εικόνα τινά παντός καλού καί αρχέτυπον εις κάλλος εαυτόν άπο- 

ξέσας. Οΰτω δέ καλώς τήν πράξιν έκμελετήσας έπέβη τής θεωρίας καί τά ίο 
τής θεολογίας ασφαλώς ήρεΰνησε βάθη, έξ ής ακριβής ορθών δογμάτων 
διδάσκαλος άπεδείχθη, οΰ κηρΰξας μόνον καί παρρησιασάμενος, του καιροί 
καλοΰντος, αλλά καί υπέρ αΰτών ελόμενος άποθανεΧν, ώστ’ αΰτόν έξειναι 
τφ βουλομένφ πάση καλών ιδέα κατασεμνΰνειν, άσκητικώς μέν τήν σάρκα 

καταπαλαίσαντα καί φιλόσοφον έργοις άποδειχθέντα, διδασκαλικοΧς δέ χαρί- 15 

σμασι κοσμηθέντα καί τό του Κυρίου ποίμνιον έπιστημόνως καί ώς εκείνα» 

φίλον τής εΰσεβείας έκθρέψαντα τή νομή καί τελευτά ιον άθλητικοΐς άγωνί- 

σμασιν έγκαρτερήσαντα μέχρι θανάτου καί τούς στεφάνους τής νίκης άπειλη- 

φότα καί φιλότιμων βραβείων παρά τού δικαίου κριτοΰ καί αγωνοθέτου 
τετυχηκότα. Τοιγαροΰν οΰδ’ εί τοΧς αρχαίο ις έθέλοιμεν παραβάλλειν, δικαίως 20 

τις άν ήμΧν έπισκήψαι ώς του δέοντος εξο> πίπτουσι- προς εκείνους καί γάρ 
ευθύς έξ αρχής τήν άμιλλαν ένεστήσατο μηδενός εκείνων, έν οίς εΰδοκίμουν, 

σπουδάσας άπολειφθήναι. ’Ολίγα δ’ όμως εκλεξάμενοι τών εκείνου καί τών 
αρχαίων τοΧς κατορθώμασι παραθέντες έκ τών διδασκάλων τόν μαθητήν 
γνώριμον καταστήσομεν. 2δ 

Οι εν Βαβυλώνι παΧδες λατρευσαι τή τού τυράννου μή πεισθέντες 
εικόνι, παρεδόθησαν τφ πυρί καί πλήν τών δεσμών άθηκτοι διεσώθησαν 
καθάπαξ έν τή φλογί καί οΰιος, ΐνα μή τήν εικόνα τής εΰσεβείας παραχαρά- 

ξας άλλο τι σέβοιτο μάλλον ή Θεόν τό τού τυράννου πρόσταγμα καταπτήξας 
τή φλογί τών πειρασμών παρεδόθη, ΰφ’ ών τού σώματος απολυθείς τών 30 

δεσμών άθικτος καί ακέραιος τοΧς αγγέλων τάγμασιν ήριθμήθη τόν τρισ- 

άγιον ύμνον άκαταπαΰστως Θεφ προσάγων. 

Δανιήλ ένεβλήθη λάκκφ λεόντων καί τών θηρίων ήμβλυνε τή κατ’αΰτόν 
χάριτι τάς όρμάς απαθής κακών διαμείνας καί τροφάς έδέξατο πεμφθείσας έκ 
Θεού, προφήτου χειρί. Άλλα καί οΰτος λάκκφ πολλαπλασίονα χρόνον έκαρτέ- 35 

ρήσε καί τάς όρμάς τού νοητού λέοντος οΰκ άπήμβλυνε μόνον, απράκτους άπο- 

δείξας πάσας καί μάτην έσπουδασμένας, αλλά καί παντελώς ένέκρωσε τοΰναν- 

τίον άπαν έκ τών έργων δείξας έκβεβηκός- τφ μέν γάρ δ'ι’ εκείνου τους άλλους 
ΰπαχθήναι τή πλάνη σπουδή πολλή, ό δ’ έξ ών άνδρείως αντικατέστη προς 
πάντα κίνδυνον, πάντας ώπλισε προς τούς υπέρ εΰσεβείας διωγμούς καί κινδΰ- 40 
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νους. Εί δέ μή δι’ αγγέλου τροφήν έδέξατο σωματικήν, άλλα τοΐς Θεού λόγοις 
ένετρΰφα πάσαν ημέραν, οΐ τούς άξιους τής αισθητής τροφής μάλλον ΐσασι 
τρέφειν, έπε'ι και Χριστός αυτός εν ο!ς έπειράζετο ούκ επ’ άρτω ζήσεσθαι 
μόνον άνθρωπον, άλλ’ έν παντ'ι ρήματι Θεού προς τον πειραστήν άπεφήνατο. 

δ Εί δή μή παντάπασιν άδηλα κατελείφθη τά προς εκείνον υπό Θεού πεπραγμένα 
κατά τον λάκκον, τάχ’ άν ουδέ ταύτης οί περί εκείνου λόγοι τής φιλοτιμίας 
άπεστερήθησαν οΰδέγάρ επί τοσουτον ήρκεσε χρόνον άσιτία μακρά παλαιών, 

ειμή νοητήν ή καί αισθητήν έξ ουρανού δεχόμενος ήν τροφήν. Ιερεμίας 
ένεβλήθη λάκκφ βορβόρου, άλλ’ επ’ ολίγον, τούτω δ’ εΙμή ομοίως ό λάκκος 

10 δυσώδης ήν, άλλα τή παρατάσει τού χρόνου την τού βορβόρου δυσωδίαν 
τις πειραθείς ούχ ήττον εύρήσει προς κακοπάθειαν, Ίώβ επί καρτερία 
παρά πάντων υμνείται δτι, καίτοι δίκαιος είναι μεμαρτυρημένος υπό Θεού, 

δμοος υπό τού πειράζοντος αιτηθείς πολλοϊς κακοΐς ένεβλήθη, ΐνα δίκαιος 
μάλλον άναφανή καί τραυματίας δλος καί γυμνός μετά τού πλούτου τήν 

15 άφαίρεσιν καί των παίδων τήν αποβολήν καί παραμυθίας τίνος χωρίς 
καθήμένος επί κοπριάς οΰδέν άγενές προς τον Θεόν ένενόησεν ή έφθέγξατο, 

άλλ’ εύγνωμόνως καί μακρόθυμους ήνεγκε τάς πληγάς καί προς των φίλων 
άντέσχε τάς παροινίας κακώς παραμυθουμένιον καί των σωματικών πικρο- 

τέρας επαγόντων τή τού δικαίου ψυχή πληγάς. Αλλά καί ούτος παρά 
20 πάντα μεμαρτΰρηται τον βίον άμεμπος είναι καί πλούσιος επ’ εργασία τών 

εντολών τού Χριστού καί υπό τού πειράζοντος ώσπερ εκείνος έξαιτηθείς 
άνηκέστοις κακοίς καί πειρασμοΐς ένεβλήθη, άλλ’ έν πάσι τούτοις οΰδέν προς 
Θεόν ήμαρτηκώς ουδέ τοΐς χείλεσι γοΰν εύρέθη. Τουναντίον μέν οΰν αυτός 
τε δόξαν ήν Θεφ προσάγων διά παντός, έφ’ οίς ήξίωτο πάσχειν υπέρ εκείνου 

25 καί τούς άλλους προς ευφημίαν έξεκαλείτο, έφ’ οίς εκείνον εώρων τής εΰσε- 

βείας ύπεραθλούντα. Εί δέ μή φίλους είχε τούς ονειδίζοντας καί τήν παρού¬ 

σαν κάκωσιν έ'κτισιν προτέρων λογιζομένους αμαρτημάτων, άλλ’ ή τών οικείων 
άποστέρησις πάντων καί φίλων καί τών γνωρίμων οΰκ έλάττους τούτου τή 
ψυχή τάς άλγηδόνας έμποιείν δικαίως άν νομισθείη. Εί δέ δει καί τοΐς μετά 

30 τήν χάριν επ’ εΰσεβεία γενομένοις γνωρίμοις τά εκείνου παρεξετάζειν, τών 
Χριστού μέν μαθητών φανεΐται τον ζήλον ένδεδειγμένος καί τήν προς τού 
ευαγγελίου τό κήρυγμα σπουδήν τε καί προθυμίαν, ποιμένων δέ καί διδασκά¬ 

λων τήν εν τοΐς δόγμασιν άκρίβειαν καί τήν επιμέλειαν τού ποιμνίου μεμυη- 

μένος, οσίων τήν άκτησίαν καί τό έν προσευχαϊς οίον άϋλον καί άσώματον, 

35 μαρτύρων δέ τής καρτερίας καί τής προς τούς τυράννους παρρησίας οΰδέν 
άπολελειμμένος· έξ ών καί τών αΰτών αΰτοίς βραβείων έτυχε καί στεφάνων 
μέχρι θανάτου τή καλή τής πίστεως Ιγκαρτερήσας ομολογία. Τοΰτοις σου 
τοΐς εγκώμιοις καί ημείς έγκαλλωπιζόμεθα, ποιμένων άριστε καί διδασκάλων, 

καί τι νομίζομεν παραπολαύειν τής ευφημίας τφ τηλικαύτα περί σου τοΐς 
40 άλλοις έ'χειν έκδιηγεΐσθαι, δς καί ζών ημάς έν τοΐς πρώτοις ήγες τών φιλού¬ 

ν 

4 
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μενών καί κοινωνούς έν οις έξην έπεσθαι παραλαμβάνειν οΰκ άπηξίους, εί δέ 
καί μεταστάντας ταΐς σεαυτού σκηναΐς δέξαιο τφ μεγάλφ τού Χριστού βήματι 
παραστήσας άκατακρίτους σόν έ'ργον καί τής σής παρρησίας καί τής προς 
τους φιλοΰντας κηδεμονίας έν Χριστώ Ιησού τώ Κυρίω ημών, φ ή δόξα 
καί τό κράτος εις τούς αιώνας τών αιώνων Αμήν. 5 

Κ. I. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ 

{; 



ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

Το αγιολογικόν πεδίον είναι μέγα και άπέραντον και μέχρι τούδε άνε- 

ξερεύνητον καθ’ ολην αύτού την έκτασιν. Αί πολύτιμοι και θαυμασμοί άξιαι 
των Βολλανδιστών πατέρων έργασίαι, αιτινες έγνώρισαν ήμϊν τον αγιολογι¬ 

κόν πλούτον, είσέτι δεν έ?.ηξαν. Εις τάς Βιβλιοθήκας της Ανατολής καί τής 
Δΰσεως κεΐνται ακόμη πολλά μνημεία άγνωστα, τά όποια βαθμηδόν βλέ- 

πουσι τό φως. Οι ξένοι σοφοί εργάζονται μετά ζήλου προς τον σκοπόν τού¬ 

τον διά νά μάθιομεν ημείς δι3 αυτών την αγιότητα του βίου καί τάς πράξεις 
των πατέριυν μας. Αλλ’ άν δεν ήξιώθημεν ημείς αυτοί πρώτοι νά καταστή- 

σωμεν γνωστούς εις τον κόσμον τούς πνευματικούς μας θησαυρούς, άς μή 
παραλείψωμεν νά χρησιμοποιήσωμεν αυτούς εις τον πνευματικόν ημών βίον. 

Ή ωφέλεια θά είναι μεγάλη από πάσης απόψειος, ηθικής, ιστορικής καί 
φιλολογικής. Εις τά αγιολογικά μνημεία, τά πεζά καί τά έμμετρα, περικλείεται 
ολόκληρος βίος ψυχικός καί ηθικός, αυτό τό πνεύμα καί ή δύναμις γενεών 
ολοκλήρων. Τό θρησκευτικόν αίσθημα αποτελεί την βάσιν καί τον άξονα 
περί τον όποιον στρέφεται ό αρχαίος βίος τών πατέρων ημών καθ3 δλας 
αυτού τάς εκφάνσεις. Καί ό βίος ούτος ό πολύστροφος καί πολυποίκιλος τότε 
μόνον θά γίνη γνωστός καί κατάδηλος, όπόταν έκάστη κατά τόπους εκκλησία 
θελήση νά έξερευνήση καί εύρη τούς εν τφ θέματι αυτής βιώσαντας καί 
τελεΐίϋθέντας αγίους. Καί προς τον σκοπόν τούτον άποβλέπουσιν αί μέχρι 
τούδε γενόμεναι έργασίαι ημών καί έξακολουθούσι μεθ’ υπομονής εις την 
προπαρασκευήν τού άπαιτουμένου υλικού προς οικοδομήν τού ιερού έργου. 

Τό πρόγραμμα τών εργασιών ημών, πολυσύνθετον καί δυσχερέστατον, κατα¬ 

τείνει εις ένα τελικόν σκοπόν, εις την κωδικοποίησιν τού μεγάλου αγιολογι¬ 

κού αρχείου, τού μερικού, τών επί μέρους εκκλησιών, καί τού γενικού τής 
όλης ορθοδόξου εκκλησίας. Καί προκαταρκτικώς μέν διά τής δημοσιεύσεως 
τριών άγιορειτικών καταλόγου, Βατοπεδίου, Λαύρας καί Καυσοκαλυβ ίων, 

έγένοντο γνωστά τά έν ταΐς Βιβλιοθήκαις τού Αγίου ’Όρους άποκείμενα 
άγνωστα, διά παραρτήματος δέ ειδικού τών δύο μεγάλων Βιβλιοθηκών Λαύ¬ 

ρας καί Βατοπεδίου διεχωρίσθησαν τά αγιολογικά μνημεία, ήτοι οί βίοι τών 
άγιων, τά μαρτύρια, τά θαύματα, τά εις αυτούς εγκώμια καί οί λόγοι καί 
εΐ τι σχέσιν έχει μέ τον βίον καί την πολιτείαν αυτών. Ή εργασία αύτη ήτο 
απαραίτητος καί αναπόφευκτος, έδικαίωσε δέ πλήρως τάς ελπίδας μου, διότι 
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έκ τού σκότους προήλθον εις φώς σπουδαιότατα αγιολογικά μνημεία αγνοού¬ 

μενα καί έπιζητούμενα. Αλλά τά υπάρχοντα κενά διά τής εύρέσεως τών νέων 
βίων τών αγίων δεν συνεπληρούντο. Οί βιογραφούμενοι άγιοι είναι ώρισμέ- 

νοι καί μεμετρημένοι, οί μεγάλοι καί έξέχοντες, τά νέφη τών λοιπών μαρτύ¬ 

ρων, αγίων, ομολογητών καί οσίων παρέμενον σκοτεινά· εδέησε νά στραφή ή 
προσοχή ημών εις άλλον παράλ?,ηλον αγιολογικόν κλάδον προς θεραπείαν 
τών χασμάτων, εις την ίεράν ποίτ}σιν, ήτις θά έχορήγει όλα τά στοιχεία προς 
συγκρότησιν τού βίου καί τής πολιτείας έκαστου άγιου. Καί συνελέγη μέν 
ούτω κολοσσιαΐον ποιητικόν υλικόν προωρισμένον νά πλήρωσή πολλά ένυπάρ- 

χοντα κενά, τό όποιον καί ήρξατο ήδη έκδιδόμενον, αλλά καί τούτο δεν 
έλυε πλήρως τό ζήτημα. Καί έστράφην αλλαχού, εις τά σύντομα τών άγιων 
υπομνήματα, εις τά λεγάμενα Συναξάρια, άλλ’ εύρέθην εντός χάους σκοτεινού 
καί αδιεξόδου, δπου ωργίασεν ή φαντασία καί κατεκάλυψε τάς ακτίνας τού 
φωτός αί όποΐαι θά ώδήγουν εις την ιστορικήν ά?Υ]θειαν. Αί γενόμεναι τών 
Συναξαριστών εκδόσεις, Μαργουνίου, Νικοδήμου καί ϋεΐοΐιογε δέν έλυον 
τό δυσχερές πρόβλημα, επί περιωρισμένου αριθμού Κωδίκων στηριζόμεναΐ' 
ήτο ανάγκη νά έρευνηθώσι πολλοί Κώδικες καί εύρεθώσι νέοι βίοι προς 
άνακάλυψιν τής αλήθειας. Ή πληρέστερα καί καλλίτερα τών Συναξαριού 
εκδοσις τού πατρός ϋε1ε1ΐ3.νε 1 περιωρισθη εις την ακριβή μόνον τού κειμέ¬ 

νου παράστασιν άνευ άλλης πραγματικής κριτικής εργασίας. Παράδειγμα. 

Κατά την ιζ' Μαιου αναγράφεται ή μνήμη «Ανδρονίκου τού αποστόλου 
καί Του νιας». Ό Οεΐεΐι&γε δέν διέκρινεν ότι ό Τουνίας είναι αρσενικόν 
όνομα καί ούχί θηλυκόν, ενώ ό Συναξαριστής επί τού οποίου έβασίσθη τφ 
παρείχε νύξεις νά κατανοήση δτι περί άνδρός πρόκειται καί ούχί περί γυναι- 

κός, έν οις λέγει* «ούτος ό τού Κυρίου μαθητής καί απόστολος . . . την πλά¬ 

νην έκ βάθρων άνέσπασε τον Χριστόν κηρύττουν συνεπομένην έχων καί 
τήν ύπερθαύμαστον Τουνίαν τω κόσμψ ήδη νεκρωθέντα καί τώ 
Χριστώ μόνω ζώντα»! ομοίως καί ό Νικόδημος καί ό Κουτλουμουσιανός 
έν τοΐς Μηναίοις, ενώ εις τούς Κώδικας ώς εις τον ύπ5 άριθ. 53 τών Βλα- 

τέων καί άλλους εύρηται ή ορθή γραφή «συνεπόμενον έχων καί τον ύπερ¬ 

θαύμαστον Τουνίαν τψ κόσμφ ήδη νεκρωθέντα καί τω Χριστώ μόνφ ζώντα», 

ώς τούτο μαρτυρεί καί τό τού Χριστοφόρου τού Μυτιληναίου δίστιχον: 

Ίουνίας 2 τέθνηκεν μηνι Μαΐφ 

ός πρώτος εοτιν ειοιών 3Ιουνίου. 

Τά γραμματικά λάθη τά διαστρέφοντα καί τήν έννοιαν καί τήν ιστορίαν 
είναι πολλά, τά δέ ιστορικά έτι περισσοτέρων θρήνων άξια. Καί επί τής ίστο- 

1 δγη&χ&πιιιη Εοοίεβΐβε 0οπ5ίαη1ΐηορο1ϊί3ηα6 ΒπιχεϊΗδ 1902. 

Ή γραφή «Ίουνίας τέθνηκεν» κατά τον Παρισινόν Κώδ. 1578- εις τά έντυπα ώς 
θηλυκόν «Ίουνία τέθνηκεν». 

Επετηρις Εταιρείας: Βυζαντ. Σπουδήν, έτος Θ'. 6 
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ρικής πλάνης έστηρίχθη καί ή ύμνογραφία έξυμνήσασα φανταστικά κατορ¬ 

θώματα άγιων, άλλα καί προσώπων μή ύπαρξάντων. Ό Μόδεστος ό πατριάρ¬ 

χης Ιεροσολύμων, επί παραδείγματι, εξυμνείται ώς ΐερομάρτυς άθλήσας έν 

τοΐς χρόνο ις του Μαξιμιανοΰ! (286-305), εν φ ή ιστορία ένα ήμϊν παρέ- 

δωκεν Ιεροσολύμων Μόδεστον, τον έπιτροπικώς τον θρόνον πρώτον διευθύ- 

ναντα των Ιεροσολύμων κατά την αιχμαλωσίαν του πατριάρχου Ζαχαρίου έν 

Περσία καί μετ= αυτόν καταλαβόντα τον θρόνον (632 - 634), τον γνωστόν 

ανακαινιστήν των ιερών προσκυνημάτων. Καί τό Ίεροσολυμιτικόν Κανονά- 

ριον τό άναγράφον τάς μνήμας των αγίων τής αγίας πόλεως τούτου καί 

μόνου την μνήμην αναφέρει τρις, την 17 Δεκεμβρίου, την 19 Μαρτίου καί 

τή Παρασκευή προ τών Βαΐων μετά τής προσθήκης πάντοτε «του άνακαινί- 

σαντος τήν Σιών μετά την πυρπόλησιν» (σ. 120) ή «τοϋ άνακαινίσαντος τήν 

Ιερουσαλήμ»· περί άλλου Μοδέστου, ως εικάζει ό Νικόδημος, πατριάρχου 

χρηματίσαντος Ιεροσολύμων ούδείς έν αυτώ γίνεται λόγος. Ή έκκλησία 

τιμώσα τους υπέρ τών άγίιον προσκυνημάτων αγώνας του ιερού Μοδέστου 

έταξεν αυτόν έν τή χορεία τών τφ Θεφ ευάρεστησάντων, διότι όντως τό 

ύπ* αύτοΰ συντελεσθέν έργον τής άναστη?^ώσεως καί άνακαινίσεως τών πυρ- 

ποληθέντων καί καταστραφέντα>ν ιερών τόπων τή βοήθεια παντός του χρι¬ 

στιανικού πληρώματος καί ιδιαίτατα του πατριάρχου Αλεξάνδρειάς Ίωάννου 

τοϋ Έλεήμονος, υπήρξε μέγα, θαυμαστόν καί άγιον. Προς θεραπείαν τών 

τοιοΰτων τερατολογιών προέβην εις τήν σύνταξιν αγιολογικού Λεξικού, έν ω 

κατά σειράν αλφαβητικήν έρευνάται επί ιστορικής βάσεο)ς, οπού είναι δυνα¬ 

τόν, ό βίος έκάστου αγίου, ινα άκόπως έκάστη έκκλησία έπανεΰρη τους εις 

τούς κόλπους αυτής ζήσαντας καί τελειωθέντας άγιους, οΐτινες διεσκορπισμέ- 

νοι ό'ντες εις τά εκκλησιαστικά ημών βιβλία παραμένουσιν ώς επί τό πολύ 

άγνωστοι. Μόνον διά τοιαΰτης συστηματικής εργασίας δυνάμεθα νά εχωμεν 

ακριβή γνώσιν του καταλόγου τών αγίων μας, οΐτινες ώς γνωστόν μνημο¬ 

νεύονται δίς καί τρις έν τφ κύκλω τοϋ ενιαυτού άλλοι άντ’ άλλων εκλαμβανό¬ 

μενοι. Καί ή τοιαύτη ακαταστασία προήλθεν εΐτε διότι δίς έώρταζεν ή έκκλησία 

τήν μνήμην αγίων τινών δι’ εύλογους λόγους (ανακομιδής λειψάνων ή μνή¬ 

μης θανάτου), αλλά κυρίως, διότι έκάστη έκκλησία ελευθέρους, άνευ σκανδα- 

λισμοϋ τίνος, ή διαμαρτυρίας, έώρταζε τήν μνήμην τοπικού αγίου, όπόταν 

ήθελε καί έθεώρει άρμοδιώτερον. Καί ούτως έ'χομεν τό παράδοξον φαινόμε- 

νον εις τάς μνήμας τών άγιων, άλλως εις έκάστην εκκλησίαν διατυπούμενον. 

Καί διά νά περιορισθώ εις τον Ιεροσολύμων Μόδεστον, αναφέρω δτι εις μέν 

τήν εκκλησίαν Ιεροσολύμων ή τούτου μνήμη εορτάζεται, ώς ανωτέρω είπον, 

τήν 17 Δεκεμβρίου καί τήν 29 Μαρτίου καί τήν Παρασκευήν τών Βαΐων 

όμού μετά τού Ίωάννου τού Έλεήμονος, εις άλλας δέ εκκλησίας εωρτάζετο 

τήν 18 Ιανουάριου, τήν 19 "Οκτωβρίου καί τήν 16 Δεκεμβρίου- τό τοιοϋτον 

παρατηρείται εις πάσας σχεδόν τάς μνήμας τών αγίων ώρισμένων καί μεμε- 
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τρημένων αγίων ή μνήμη είναι σταθερά καί αμετακίνητος* οί λοιποί, ώς 

μαρτυρεί ή πληθύς τών Κωδίκων, μετακινούνται καί εορτάζονται κατά βού- 

λησιν καί άρμοδιωτέραν έποχήν καί τοπικήν ανάγκην. Οι κοπτόμενοι τοϋ 

παλαιού ημερολογίου οπαδοί, καί δή οΐ άγιορειται, έάν έφυλλομέτρουν τά είς 

τάς Βιβλιοθήκας αυτών χειρόγραφα Συναξάρια θά. εσιώπων βεβαιούμενοι 

δτι ή εκκλησία ήμερολόγιον σταθερόν καί άμετακινητόν διά 

τάς μνήμας τών αγίων δεν είχεν. Ό Νικόδημος εις έκάστην σελίδα τοϋ 

Συναξαριστοϋ του επαναλαμβάνει «περιττόν έδώ νά γράφεται ή μνήμη τού 

αγίου διότι άναφέρεται εις τήν τάδε τού άλλου μηνός». τί σημαίνει τούτο; 

δτι. εις τούς διαφόρους Συναξαριστας έν άλλαις ήμέραις συνήντα τάς μνήμας 

τών αγίων καί έθεώρει περιττήν τήν δίς αναγραφήν αυτής- αλλά καί μεθ' 

δλα ταύτα δεν έξέφυγε τής τοιαύτης παγίδος- δίς επαναλαμβάνει υπέρ εκατόν 

μνήμας άγιων χωρίς νά τό άντιληφθή λ Ή έκκαθάρισις δθεν όλων τούτων 

έπεβάλλετο διά τής μελέτης πολλών Κωδίκων καί διά τής έν είδικώ έ'ργψ 

κατατάξεως αυτών, ΐνα ευκόλως καί ασφαλώς έκάστη έκκλησία γνωρίση τούς 

έν τή περιφερεία αυτής τελειωθέντας έν δόξη καί μαρτυρήσαντας αγίους. 

Αλλά δεν αρκεί μόνον νά γνοορίση ή έκκλησία τούς άγιους της- οφείλει, διά 

τής άναθέσεως είς κληρικούς λογίους, νά έξερευνήση βαθύτερον τούς βίους 

τών άγιων έπί τή βάσει τών γνωστών πηγών διά τής περισυλλογής έπί το 

αυτό όλου τού υλικού τοϋ άφορώντος έκαστον άγιον, βίου, μαρτυρίου, εγκω¬ 

μίων, λόγων, ύμνων, θαυμάτων κλπ. 'Η έκκλησία λ. χ. τής Κύπρου ή πολ¬ 

λούς αγίους άναδείξασα δέον νά καταρτίση τό αγιολογικόν της άυχείον είς 

τόσους τόμους, οσοι καί οί άγιοι αυτής. Τήν πρωτοβουλίαν προς τούτο θά 

έχωσιν οί τών εκκλησιών προϊστάμενοι έπιφορτίζοντες τούς φιλότιμους καί 

φιλοπόνους κληρικούς είς τόν τοιοϋτον καταρτισμόν διά τής επί τό αυτό συλ¬ 

λογής τοϋ τε γνωστού καί άγνωστου αγιολογικού υλικού. 

Εις τήν γνώσιν τοϋ αγιολογικού πλούτου τών νεωτέρων αγίων χρησιμω- 

τάτη καί πολύτιμος είναι ή συμβολή τοϋ φιλοπονωτάτου καί μακαρίτου δυτι¬ 

κού επισκόπου "Αθηνών Βοιιίδ Ροΐίΐ δημοσιεύσαντος τω 3926 έν Βρυξέλλαις 

Βιβλιογραφίαν τών Ελληνικών Ακολουθιών (Βΐΐοΐίο^τ^ρΐιίε άοδ Αοοίοα- 

Ιΐιίεδ Οτεοςμιεδ). Έπί τριακονταετίαν δλην ερευνών τάς Βιβλιοθήκας τής 

Ανατολής καί τής Δύσεως κατέγραψεν έν ίδίφ συγγράμματι τούς τίτλους δσων 

Ακολουθιών ήδυνήθη ν’ άνεύρη, καί χάρις είς τόν ζήλον καί τήν φιλοπονίαν 

αυτού κατέχομεν σήμερον πλουσίαν αγιολογικήν βιβλιογραφίαν, τής οποίας 

κενά ικανά συμπληροι ή παρούσα μελέτη, περιλαμβάνουσα καί τά από τής 

έκδόσεως τοϋ έργου αυτού (1926) μέχρι σήμερον έμφανισθέντα εις τό φώς. 

Τούεους απαριθμώ είς τά προλεγόμενα του “Αγιολογικού Αεξικοϋ. 
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Αγγελή νεομάρτνρος (Ί'ΐδΐδ — Δεκεμ. γ'). Ακολουθία του αγίου νεο¬ 

μάρτυρος Άγγελή ποιηθεΐσα παρά Νικηφόρου του Χίου. 

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 103- 117. Κανόνες δύο ό α«? εις ήχον α' (’ξίδήν επι¬ 

νίκιον), ό β°; εις ήχον δ' (Θαλάσσης τό ’Ερυθραΐον) άνευ ακροστιχίδων. Μετά τό Κον- 

τάκιον (σ. 109-114) «Μαρτύρων τού αγίου ενδόξου καί καλλινίκου νεομάρτυρος Άγγελή 

του έν Χίφ άθλήσανιος συγγραφέν παρά τοΰ αυτού Νικηφόρου τοΰ Χίου». Αρχή : «Τού 

νεομάρτυρος Άγγελή την μνήμην σήμερον έορτάζομεν. χαρήτε όλοι οί ευλαβείς φιλο- 

μάρτυρες». έν τελεί τής Ακολουθίας (σ. 116-117) Μεγαλυνάρια (4). 

3Αγγελή, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου των έν Ρεθυμνη τής Κρήτης 

μαρτυρησάντιον (Όκτ. κη'). 

Ακολουθία μετά έξ Στιχηρών καί Δοξαστικού είς τον Εσπερινόν, τριών Στιχηρών 

μετά Δοξαστικού των Άποστίχων, Έξαποστειλαρίων (2) καί τεσσάρων Στιχηρών μετά 

Δοξαστικού των Αίνων, {άνευ Κανόνος). 

(Στυλ Αλεξίου, Ιερά Σύνσψις σ. 248-251). 

1) Αγίων διαφόρων. Έορτολόγιον περιέχον τά Δοξαστικά, Απολυτίκια 

καί Κοντάκια των κατ’ έτος εορταζόμενων αγίων καί των εορτών τοΰ Τριω¬ 

δίου καί Πεντηκοσταρίου, έτι τά Δοξαστικά, Απολυτίκια καί Ύπακοός τής 

Όκταήχου μετά των Εωθινών καί Ευλογηταρίων, τον πρώτον παρακλητικόν 

Κανόνα τής Θεοτόκου, τον επί εξομολογήσει αμαρτωλού, τον μικρόν αγιασμόν 

καί ά'λλα τινά* νείοστί μετατυπωθέν καί μετά πλείστης έπιμελείας διορθωθέν. 

Ένετίησιν /ψξγ' 1763. Παρά Άντωνίω τφ Βόρτολι. 

(Βιβλ. Εύαγγελ. Σχολής Σμύρνης Υ 6 23). 

2) ' Εορτολόγιον περιέχον τά Δοξαστικά, Απολυτίκια καί Κοντάκια τών 

κατ’ έτος εορταζόμενων αγίων καί τών εορτών τοΰ Τριφδίου καί Πεντηκο¬ 

σταρίου. Έτι τά Δοξαστικά, Απολυτίκια καί Ύπακοάς τής Όκτωήχου μετά 

τών Εωθινών καί Ευλογηταρίων τον Α' παρακλητικόν Κανόνα τής Θεοτόκου, 

τον επί εξομολογήσει αμαρτωλού, τον μικρόν αγιασμόν και άλλα τινά’ νεωστί 

μετατυπωθέν καί μετά πλείστης έπιμελείας διορθωθέν. Ένετίησιν αψο. 1770. 

Παρά Άντοονίφ τφ Βόρτολι. 

(Βιβλιοθ. μονής Δοχειαρίου), 

3) ' Εορτολόγιον περιέχον τά Δοξαστικά, Απολυτίκια καί Κοντάκια τών 

κατ’ έτος έορταζομένων άγίοιν καί τών εορτών τοΰ Τριφδίου καί Πεντηκο- 

σταρίου' καί τά Δοξαστικά, Απολυτίκια καί Ύπακοάς τής Όκτωήχου, μετά 

τών Εωθινών καί Ευλογηταρίων τον Α' παρακλητικόν Κανόνα τής Θεο¬ 

τόκου καί έτερον επί εξομολογήσει αμαρτωλού* τον μικρόν αγιασμόν καί 

άλλα τινά* νείοστί μετατυπωθέν καί μετά πλείστης έπιμελείας διορθωθέν. 

Ένετίησιν αψοε' 1775. Παρά ’Αντωνίφ τφ Βόρτολι. 

(Βιβλ. μονής Χιλιανδαρίου). 

4) ' Εορτολόγιον περιέχον τά Δοξαστικά, Απολυτίκια καί Κοντάκια τών 

κατ’ έτος εορταζόμενων αγίων καί τών εορτών τοΰ Τριωδίου καί Πεντηκο- 
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σταριού έτι τά Δοξαστικά, Απολυτίκια καί Ύπακοάς τής Όκταήχου μετά τών 

Εωθινών καί Ευλογηταρίων, τον πρώτον παρακλητικόν Κανόνα τής Θεοτό¬ 

κου, τον επί εξομολογήσει άμαρτωλοΰ, τον μικρόν αγιασμόν καί άλλα τινά. 

νεωστί μετατυπωθέν καί μετά πλείστης έπιμελείας διορθωθέν. Ένετίησιν, 

,αψξς' 1766. Παρά Δημητρίφ Θεοδοσίου τφ έξ Ίωαννίνων. 

(Βιβλ. μονής Ξηροποτάμου). 

5) *Εορτολόγιον περιέχον τά Δοξαστικά, Απολυτίκια καί Κοντάκια τών 

κατ’ έτος έορταζομένων αγίων καί τών εορτών τοΰ Τριφδίου καί Πεντηκο¬ 

σταρίου* έτι τά Δοξαστικά, Απολυτίκια καί Ύπακοάς τής Όκτωήχου μετά 

τών Εωθινών καί Εύλογηταρίων, τον Α' παρακλητικόν Κανόνα τής Θεο¬ 

τόκου καί έτερον επί έξομολογήσει αμαρτωλού καί άλλα τινά. νεωστί μετατυ¬ 

πωθέν καί μετά πλείστης έπιμελείας διορθωθέν. αψήδ' Ένετίησιν, 1794. 

Παρά Νικολάφ Γλυκεΐ εξ Ίωαννίνων. 

(Βιβλιοθ. Άθαν. Βερναρδάκη). 

6) Σπυρίδωνος Ααυριώτον ιατρόν — Άγιορειτικόν περιοδικόν έκδιδό- 

μενον άπαξ τοΰ μηνός 3Άθως περίοδος ΒΑ παράρτημα Απολυτίκια καί 

Κοντάκια τοΰ όλου ενιαυτού μη περιεχόμενα έν τοΤς Ώρολογίοις τοις έντυ¬ 

ποι;. τΰποις Α.Ε.Ε. «Νέα ελληνική Ήώς» (I. Χατζή Ίωάννου) Κολοκυνθοΰς 

2 ’Αθήναι 1929. 

Είς σχήμα μέγα 8°ν ο. 48. τό έξώφυλλον φέρει μεγάλην φωτοτυπικήν εικόνα τής 

Μεγίστης Λαύρας· αντί προλόγου (έν σ. 1) γράμμα συστατήριον τής Ίεράς έν άγίφ νΟρει 

Κοινότητος ύπ’άριθ. 410 Πρωτοκ. (22 Σεπτεμ. 1928) προς άπάσας τάς άγιορειτικάς 

μονάς προς υποστήριξήν τοΰ έν λόγφ περιοδικού, εν σ. 3-48 τά Απολυτίκια καί Κοντά¬ 

κια τοΰ όλου ενιαυτού, άρχόμενα από τής 1 Σεπτεμβρίου. Πολλά τών τοιούτων Κοντα¬ 

κίων καί Απολυτίκιων είσίν έκδεδομένα έν τε τοΐς Μηναίοις, ως τά τής Ίνδίκτου τοΰ 

πατριάρχου Κυρίλλου τού (7' καί τών αγίων τής Κρήτης έν τή Τέρα συνάψει τή έκδο- 

θείση έν Ήρακλείω τής Κρήτης τφ 1914 υπό Στυλ. Μ. Αλεξίου. Ή συλλογή αΰτη 

περιέχει παλαιά καί νέα ποιήματα άνευ δηλώσεως τού Κωδικός έξ ών έλήφθησαν. 

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως). 

7) Νέα πλήρης ιερά Σννοψις προσευχών καί Ακολουθιών έκδιδομένη 

έγκρίσει τής ίεράς έπαρχιακής συνόδου τής έν Κρήτη έκκλησίας. Τεύχος Α' 

περιέχον τάς Προσευχάς, τάς Ακολουθίας κλπ. τάς έν τή έκκλησία καί κατ’ 

οίκον καθ’ ημέραν άναγινωσκομένας, Μηνολόγιον τοΰ δλου ένιαυτοΰ μετά 

τών Ακολουθιών τών επισημότερων κατ’ έτος εορτών καί πανηγΰρεων, καί 

τών έν Κρήτη εορταζόμενων αγίων, καί πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας ορθο¬ 

δόξου Βυζαντινού τύπου. Έν Ήρακλείω Κρήτης έκ τοΰ Τυπογραφείου τών 

Καταστημάτων Στυλ. Μ. Αλεξίου 1914. 

Είς σχήμα 8°ν σελ. 560. διήρηται είς μέρη τρία, ών τό αον περιλαμβάνει τάς κατ’ 

οίκον προσευχάς, τό βον Χάς καθ’ ημέραν εκκλησιαστικός Ακολουθίας, καί τό γον Μηνο¬ 

λόγιον τού όλου ενιαυτού- έν αρχή πρόλογος τού έκδοτου καί μετ’ αύτόν γράμμα τής 

επαρχιακής συνόδου τής έν Κρήτη εκκλησίας, ύπογεγραμμένον υπό τού Κρήτης Εύμε- 
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νίου (9 Αύγ. 1913 έν Ήρακλείφ») δι’οΰ δηλοΰται τφ εκδότη ή παμψηφεί υπό της συνόδου 

των επισκόπων έγκρισις τής έκδόσεως. Ή έκδοσις έπιμεμελημένη και καλλιτεχνική 

κοσμούμενη δι’ ωραίων εικόνων πολλών αγίων, έν οις καί οί τής έν Κρήτη εκκλησίας. 

Έν αρχή είκών τής άγ. Τριάδος, έν σ. 22 είκών του προφήτου Δαυίδ, έν σ. 32 είκών του 

Χρίστου, έν σ. 46 είκών τής Θεοτόκου, έν σ. 104 ή φΛοξενία τοΰ Αβραάμ, έν σ. 200 ή 

Γέννησις τής Θεοτόκου, έν σ. 208 είκών τής Ύψώσεως τοΰ Τιμίου σταυροϋ, έν σ. 216 

είκών άγ. Ευ μεν ίου επισκόπου Γορτΰνης, έν σ. 254 είκών τοΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ, έν σ. 

260 είκών τοΰ μεγαλομάρτυρος Μηνά, έν σ. 270 τά Είσόδια τής Θεοτόκου, έν σ. 294 

είκών τοΰ αγίου Νικολάου, έν σ. 308 είκών των έν Κρήτη δέκα μαρτύρων, έν σ. 364 ή 

βάπτισις τοΰ Σωτήρος, έν σ. 396 είκών τοΰ Προδρόμου, έν σ. 420 είκών των Τριών 

Ιεραρχών, έν σ· 450 ό Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου, έν σ. 460 είκών τοΰ μεγαλομάρτυρος 

Γεωργίου, έν σ. 478 είκών Κυρίλλου έπισκόπου Κρήτης, έν σ. 494 είκών Πέτρου καί 

Παύλου, έν σ. 500 είκών Άνδρέου Κρήτης, έν σ. 522 είκών τής Μεταμορφιόσεως τοΰ 

Σωτήρος, έν σ. 530 είκών άγ. Μύρωνος έπισκόπου Κρήτης, έν σ. 536 ή Κοίμησις τής 

Θεοτόκου, έν σ. 544 είκών αποστόλου Τίτου τοΰ πρώτου ιεράρχου Κρήτης. 

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως). 

8) Νέον Χιακόν Λειμωνάριον περιέχον μαρτυρία παλαιά και νέα καί 

βίους οσίων ως καί άσματικάς Ακολουθίας είς διαφόρους νεομάρτυρας Χίους 

ή εν Χίφ άθλήσαντας ως καί τά μάλα τιμωμένους έν Χίω. Έκδίδοται επί 

τή βάσει των παλαιών Λειμωνάριων εν οις εμπεριέχονται άπαντα τά έργα 

Μακαρίου του Νοταρά αρχιεπισκόπου Κορίνθου, Αθανασίου του Παρίου 

του σοφολογιωτάτου διδασκάλου, καί Νικηφόρου του Χίου, ιεροδιδασκάλου. 

Δαπάνη ιερομονάχου Αμβροσίου Μιχάλου ηγουμένου της έν Χίφ Ί. Μονής 

Μυρσινιδίου- έγκρίσει τής Ίεράς Μητροπόλεως Χίου. Είς κοινήν απάντων 

των ορθοδόξων Χριστιανών ωφέλειαν. Έν Άθήναις τυπ. Α.Ε. Ε. Νέα Ελλη¬ 

νική Ήώς (I. Χατζήιωάννου) Ίπποκράτους 15Β 1930. 

Είς σχήμα 4 σ. 398. άφιεροΰται είς τον αοίδιμον αρχιμανδρίτην Χριστόφορον 

Σερέμελην Ιδρυτήν καί ηγούμενον τής 'Ι. Μονής Μυρσινιδίου. έν σ. 4 εγκύκλιος προς 

τούς χριστιανούς Χίου τοΰ μητροπολίτου Χίου "Ιερωνύμου (11 Ίαν. 1929) καί έτέρα 

όμοια τοΰ Καρδαμύλων Ιωακείμ (17 Φεβρ. 1929)· έν σ. 5 φωτογραφικόν αποτύπωμα 

τής μονής Μυρσινιδίου· έν σ. 6 όμοιότυπον τής σφραγίδος Νικηφόρου τοΰ Χίου- έν σ. 7 

φωτογραφία παλαιάς θαυματουργοΰ είκόνος τής Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης ευρισκόμενης 

έν τή μονή Μυρσινιδίου έν Χίφ- έν σ. 8 όμοιότυπον τής γραφής Νικηφόρου τοΰ Χίον 

έν σ. 9 πρόλογος τοΰ εκδότου Αμβροσίου καί έτερος (αυτόθι) τοΰ έπιμελητοΰ τής έκδό¬ 

σεως Κοραή Π. Παπαντωνάκι· περιέχει έν δλφ 26 ακολουθίας είς αγίους έκ Χίου ή έν 

Χίφ» άθλήσαντας (σ. 11-326). Μετ'αύτάς επισυνάπτεται παράρτημα (σ. 326 - 855) περι- 

λαμβάνον 1) Λόγον Νικηφόρου τοΰ Χίου είς τον Ακάθιστον "Υμνον (σ. 326 - 329). 2) 

Διήγησιν Αθανασίου τοΰ Παρίου περί θαύματος Παναγίας Τουρλωτής (σ. 330). 3) Διή- 

γησιν Αθανασίου τοΰ Παρίου περί θαύματος Προδρόμου έν Άτσική (σ. 331-332). 4) 

Διήγησιν Χριστοφόρου Σερέμελη περί θαυμάτων αγίου Παντελεήμονος καί αγίας Ειρή¬ 

νης (Καρυδιάς) (σ. 333-334). 5) Οίκους κδ’ είς την αγίαν Ματρώνην υπό Νικηφόρου τοΰ 

Χίου (σ. 334 - 338). 6) Διήγησιν περί μοναχής τής μονής άγιας Ματρώνης Χαλάνδρων 

Οπό Χριστ. Σερέμελη (σ. 339-341). 7) Επιστολήν αγίου Μακαρίου (σ. 341-345). 8) 

Λόγους άββά Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου (σ. 345-347). 9) Εκλογήν ψυχωφελών διηγημά- 

,ί. 
; 
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των (σ. 348-355). Ένσ. 356-363 κατάλογος συνδρομητών. Έν σ. 363-367 παροραμάτων 

διόρθωσις καί έν τελεί πίναξ των περιεχομένων (σ. 367). 

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγρα<ρέα>ς). 

Αθανασίου και Κυρίλλου 1Αλεξάνδρειάς (Ίαν. ιη'). 

Ακολουθία μετά έξ Στιχηρών καί Δοξαστικού είς τον Εσπερινόν, τριών των 

έν Άποστίχων μετά Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων (2) καί τεσσάρων Στιχηρών τών Αίνων 

μετά Δοξαστικού. (Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων άνευ τοΰ Κανόνος). 

| (Στυλ. Αλεξίου, ΙεράΣύνοψις σ. 405-409). 

Αικατερίνης μεγαλομάρτυρος (Νοεμ. κε'). 

Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών καί Δοξαστικοΰ είς τον εσπερινόν, τριών τών 

Άποστίχων μετά Δοξαστικοΰ, έξαποστειλαρίου καί τριών Στιχηρών τών Αίνων μετά 

Δοξαστικού. (Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων· άνευ τοΰ Κανόνος). 

(Στυλ. Ά λ ε ξ ί ο υ, Ιερά Σύνοψις σ. 279 - 282). 

Αναστασίου τον θαυματουργοΰ (Σεπτ. ιζ'). 

Ακολουθία τοΰ οσίου πατρός ημών Αναστασίου τοΰ Θαυματουργού ού μνήμη 

τελείται τή 17 Σεπτεμβρίου έν Λευκωσίφ (Κύπρου), τύποις «Θεσσαλονίκης» 1915. 

("15. Κυπριακά Χρονικά έτ. Β' σ. 244). 

1) ’Ανδρέον αποστόλου. Κανόνες παρακλητικοί καί χαιρετισμοί Αποστό¬ 

λου τή εύγενεΐ προσφορά Άνδρέου μονάχου Άγιογράφου. Πάτραι Νοέμβριος 

1925. τυπογραφείου Δημ. Φραγκούλη - Πάτραι. 

Ρ Είς σχήμα 8°ν σελ. 16. άνευ προλόγου. Έκδοσις ορθοδόξου χριστιανικής ένώσεως 

Νέοιν Πατρών. Α' (σ. 1) Παρακλητικός Κανών είς τον Απόστολον Άνδρέαν τον πρωτό¬ 

κλητον, ού ή άκροστιχίς: «Δέξαι δέησιν Άνδρέα Αντωνίου μονάχου». Προηγείται 

τοΰ Κανόνος Τροπάριον ήχος δ\ τή Θεοτοκίο. Αρχή : Τοΰ πρωτοκλήτου τφ ναφ νΰν 

προσδράμωμεν... Έπεται ό Κανών είς ήχον πλ. δ'.Ύγράν διοδεύσας. Αρχή : «Δεσμείν τε 

καί λύειν παρά Χριστού, λαβών εξουσίαν άμαρτίας με τοΰ δεσμοΰ, λΰσον ώ Άνδρέα 

θεηγόρε» ... Μετά τόν Κανόνα Μεγαλυνάρια (6). Β' (σ. 6). Κανών Παρακλητικός είς τόν 

απόστολον Άνδρέαν τόν πρωτόκλητον, οΰ ή άκροστιχίς: «Νόσων ρϋσαί με καί πόνων ώ 

Άνδρέα. ναι δή». "Ήχος πλ. δ' Αρματηλάτην. Αρχή: «Νενοσηκότα την ψυχήν καί σώμα 

μου έξ υψωμάτων σοφέ μάκαρ έπιβλέψας συμπαθώς έπίσκεψαι»... Γ (σ. 10) Οίκοι ΚΔ' 

κατ’ άλφάβητον είς τόν πρωτόκλητον Άνδρέαν: ήχος πλ. δ' προς τό: 'Υπερμάχω. Αρχή : 

«Τφ πρωτόκλητό) μαθητή καί πρωτοκήρυκι τής μακαρίας καί λαμπράς φωνής ευρήκα- 

μεν τόν Μεσίαν Χριστόν τόν προαγγελθέντα». 

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως). 

1 2. Άνδρέου αποστόλων. "Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών Δόξα καί νυν 

εις τόν εσπερινόν, τριών τών Άποστίχων μετά Δοξαστικού καί Θεοτοκίου, 

** έξαποστειλαρίων (3) καί τεσσάρων Στιχηρών τών Αινούν μετά Δοξαστικού καί 

» Θεοτοκίου (Άνατύπωσις εκ τών Μηναίων). 

(Στυλ. Ά λ ε ξ ί ο υ, Ιερά Σύνοψις σ. 285 - 288). 

Άνδρέου Κρήτης τον 'ΙεροσολΛ)μίτον (Ίουλ. δ'). 

Ακολουθία ώς έν τοΐς Μηναίοις (έλλείπει ό Κανών). 

(Στυλ. Ά λε ξ ί ο υ, "Ιερά Σύνοψις σ. 500 - 503). 
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'Άννης Θεοπρομήτορος. Παράκλησις τής άγιας "'Αννης. Κανών παρα¬ 

κλητικός τε καί ίκετήριος, εις την Πανένδοξον Θεομήτορα(;) ' Αγίαν "Άνναν, 

ποίημα του πανοσιωτάτου έν ΐερομονάχοις Κυρίου Διονυσίου Άγιαρτεμίτου. 

Πρώτη έκδοσις υπό Χαραλάμπους μονάχου έκ τής Καλΰβης Κοίμησις τής 

Θεοτόκου Σκήτη τής αγίας "Άννης ("Αγιον "Όρος). εν Θεσσαλονίκη τΰποις 

Ν. Μιχαηλίδου καί Σια, Πλατεία Ιπποδρομίου άριθ. 11. 1920. 

Εις 8°·ν σχήμα σ. 8. Περιέχει μόνον τον παρακλητικόν Κανόνα (εις ήχον πλ. δ'. 

4Υγρόν διοδεύσας) οΰτινος προηγούνται δύο παρακλητικά τροπάρια. Έν τελεί (σ. 8) δύο 

Μεγαλ,υνάρια καί τροπάρια ψαλλόμενα καθ’ δν χρόνον άσπάζονται τήν αγίαν εικόνα. 

3Αντωνίου τον μεγάλου (Ίαν. ιζ'). 

Ακολουθία μετά τεσσάρων Στιχηρών καί Δοξαστικού εις τον Εσπερινόν, τριών 

των Άποστίχων μετά Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων (2) καί τεσσάρων Στιχηρών των 

Αίνων μετά Δοξαστικού. (Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων, άνευ τού Κανόνος). 

(Στυλ. Αλεξίου, 'Ιερά Σύνοψις σ. 401-405). 

Ανωνύμων άγιων, 

1) Νέον ανθολόγων πληρέστατόν τε καί ακριβέστατου εις τό τάς νυχθη- 

μέρους Κανονικός ώρας τε καί δεήσεις άναγινώσκειν συντεθέν καί συλλεγέν 

κατά τήν τάξιν του παλαιού καί καθολικού τυπικοΰ τής παραδόσεως τών 

αγίων πατέρων, του τε αγίου Σάββα καί του Στουδίτου καί τό πλεΐστον του 

αγίου ’Όρους, οΰ μην δέ άλλα καί μέρος τής παραδόσεως του όσιωτάτου 

πατρός ημών Ιωσήφ τής μονής του αγίου Νικολάου τών Κασούλων. Έτυ- 

πώθη εν Ρο5μη αφήη'. εκ τής Βατικανής τυπογραφίας. 

Εΰρηται κατηριθμημένον μεταξύ τών χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών 

Παρισίωνύπ’ άριθ. 442 8ιαρρ1. Σχήματος 8™ σ. σνβ+ψλγ. Ένάρχή άφιέρωσις τού εκδό¬ 

του Αντωνίου Άρκουδίου άρχιπρεσβυτέρου Σωλέντου εις τον πάπαν Κλήμέντα τον Η'. 

μετά ταύτην σ. α—ριξ' τό ψαλτήριον ολόκληρον, σ. ριζ—ρνια' ώρολόγιον. σ. ρνβ—ροη'. 

Ακολουθία τής δλης έβδομάδος. σ. ροθ'—σνβ. Παρακλητική, σ. σνγ' — τοθ' Πεντηκο- 

στάριον. ΕΙτα άρχεται νέα σελίδωσις. σ. α'—μδ' Άκολουθίαι τών ανωνύμων αγίων, σ. με' 

—ψλγ' Ακολουθία τών ιβ' μηνών, έν τέλει δύο σελίδες άνάριθμοι περιέχουσι τά έν 
τή βίβλφ παροράματα. 

2) Άκολωνθίαι τών ανωνύμων ψαλλόμενοι εις ενα καί εις πολλούς κατά 

τάξιν αγίους. Ακολουθία τής άγιας Μεταλήψεως καί αι θεΐαι λειτουργίαι τών 

εν άγίοις πατέρων ημών Ίωάννου του Χρυσοστόμου καί Βασιλείου τού μεγά¬ 

λου καί ή θεία λειτουργία τών προηγιασμένων, εν αΐς προσετέθη Άποστο- 

λοευαγγέλια τών Κυριακών μετά τήν αγίαν Ν' μέχρι τής Κυριακής τού 

Τελώνου καί τού Φαρισαίου, έν ετει τής από τού κόσμου κτίσεως ζσμς' καί 

από τής ένσάρκου οικονομίας αψλη' κατά μήνα Άπρίλλιον. 

3) Αλεξάνδρου Καγγελαρίου, Άκολουθίαι = Συλλογή διαφόρων “Ακο¬ 

λουθιών καί ευχών έκ διαφόρων συγγραμμάτων τανΰν πρώτον τΰποις Ικδο- 

θείσα καί μεθ" δτι πλείστης έπιμελείας διορθωθεϊσα παρά Κυρίου Άλεξάν- 

ώ 
ί 
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δρου Καγγελαρίου ήτις καί επικέκληται τόμος δεύτερος. Ένετίησι. κατά τό 

αψκη' έτει. παρά Νικολάφ Γλυκεΐ τώ έξ Ίωαννίνων. 

Βαρβάρας μεγαλωμάρτνρος (Δεκεμ. δ7). 

Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών καί Δοξαστικού εις τον Εσπερινόν, Έξαποστει- 

λαρίων (2) καί πέντε ιδιομέλων είς τούς Αίνους. (Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων, άνευ 

Κανόνος). 

(Στυλ. Άλεξίο υ, 'Ιερά Σύνοψις σ. 290 - 293). 

Βαοάείον τού Μεγάλων (Ίαν. α'). 

Ακολουθία πλήρης ώς έν τοΐς Μηναίοις. 

(Στυλ. Αλεξίου, 'Ιερά Σύνοψις σ. 352 - 361). 

Βασιλεών τον Μεγάλου, Γρηγορών τον θεολώγον και Ίωάννου τον 

Χρυσοστόμου ("Ίαν. λ'). 

Ακολουθία μετά τεσσάρων Στιχηρών τού Εσπερινού, τριών τών Άποστίχων μετά 

Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων (2) καί τεσσάρων Στιχηρών τών Αίνων μετά Δοξαστικού. 

(Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων, άνευ Κανόνος). 

(Στυλ. Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 420-424). 

Γαβριήλ αρχαγγέλων καί διήγησις είς τό παρά τού αρχαγγέλου Γαβριήλ 

θαύμα έν τώ ’^δειν. Τή 11η Ιουνίου μνήμην έπιτελούμεν τού γεγονότος θαύ¬ 

ματος παρά τού αρχαγγέλου Γαβριήλ έν τώ «"'^δειν», τώ όντι πλησίον τών 

Καρυών. 

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 271 - 279. ή όλη ακολουθία άνωνύμως. άλλ’ είναι 

έργον τού αγιορείτου ίεροδιακόνου Βενεδίκτου τού έκ τού Ρωσσικοϋ (ή-1840) έκδοθεΐσα 

τό α' έν Άθήναις τφ 1854 υπό τον τίτλον «Ακολουθία είς τό «Αξιόν έστιν». ειτα καί 

πάλιν έν Άθήναις τφ 1867 καί 1890. (ΐδ. Ρείίί, ΒϊΜΐθ£Τ&ρ1ιΐο άεε Αοοίουίΐιίοδ 

Οτεοφίεδ, ΒπιχεΙΙβε 1926 σ. 151-52). έν σ. 276-277 ή διήγησις τού θαύματος, οΰ ή 

αρχή : «Κατά τήν Σκήτην τού Πρωτάτου, τήν εύρισκομένην είς τάς Καρυάς, εκεί πλη¬ 

σίον, έν τή τοποθεσία τής 'Ιεράς Μονής τού Παντοκράτορος, είναι λάκκος μεγάλος, 

όστις εχει κελλία διάφορα», έν τέλει τής Ακολουθίας (σ. 279) Μεγαλυνάρια (5), 

Γεωργών μεγαλωμάρτνρος (Άπριλ. κγ'.) 

Ακολουθία ώς έν τοις Μηναίοις, έξ ής έλλείπουσι τά Καθίσματα καί ό Κανών. 

(Στυλ. Αλεξίου, 'Ιερά Σύνοψις σ. 461-464). 

Γεωργίου τον Χίον ( ■}■ 1807 — Νοεμ. κςλ) 

Ακολουθία τού αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Γεωργίου τού Χίου ποίημα 

Νικηφόρου τού Χίου. 

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 87 - 96. Κανών είς (είς ήχον α', ψδήν επινίκιον, άνευ 

άκροστιχίδος). Μετά τό Κοντάκιον (σ. 91- 94) «Μαρτύρων τού αγίου νεομάρτυρος Γεωρ¬ 

γίου τού Χιοπολίτου συγγραφέν παρά Νικηφόρου τού Χίου», αρχή: «οΰτος ό νέος αθλη¬ 

τής τού Χριστού Γεώργιος έγεννήθη είς τήν πόλιν τής νήσου Χίου», έν τέλει (σ. 96) δύο 

Μεγαλυνάρια. 

Γρηγορών τον Θαυματουργού (Νοεμ. ιζ'). 

"Ακολουθία Γρηγορίου τού θαυματουργού. 
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Ποίημα Νικηφόρου τοΰ Βλεμμύδου. Έδημοσιεύθη υπό τοΰ Βαροκιανοϋ κώδ. 133 

φ. 360 υπό τοΰ ]. Β. Β υ τγ έν Βγζ. ΖσΐΐεσΙΐΓίίΙ τ. VI (1897) σ. 531-537. Έν αρχή κάθι¬ 

σμα εις ήχον α' προς τό: Τόν τάφον σου Σωτήρ. άκολουθοΰσι τρία Στιχηρά προς τό: 

Των ουρανίων ταγμάτων. «Ώς Αβραάμ καταλείψας πάτερ Γρηγόριε»... καί μετά ταΰτα 

κανών, οΰ ή άκροστιχίς «οίκουρός άδει σός τόν αΐνόν σοι πάτερ Ν» 

τό δέ τελευταϊον στοιχεΐον δηλοΐ ότι Νικηφόρου. 

Ήχος α'. Ωδήν επινίκιον 

«Όρμήν έκ νεότητος | προς πάσαν, πάτερ, | αρετήν κτησάμενος | ασφαλώς κατώρ- 

θωσας» ... 

Γρηγορίον τον Θεολόγου (Ίαν. κε'). 

1) "Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών εις τόν εσπερινόν καί Δοξαστικού, τριών τών 

Άποστίχων μετά Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων (3) καί τεσσάρων Στιχηρών τών Αίνων 

μετά Δοξαστικού. (Άνατΰπωσις εκ τών Μηναίων άνευ τοΰ κανόνος). 

(Στυλ. Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 411-414). 

2) Ακολουθία εις τόν άγιον Γρηγόριον τόν Θεολόγον. 

Ποίημα Νίκη φόρ ου τοΰ Βλε μ μύ6 ου. Έδημοσιεύθη υπό τοΰ Α ιι £. Η εϊεεη- 

όετ^ μετάάλ?..ων τοΰ Βλεμμύδου έργων «ΟιΐΓπστιΙιιιη νΐίε,β εί ο&πηΐηα» έν Λειψία 1896 

σ. 122-132, άποτελεΐται έξ ενός Καθίσματος έν αρχή, τριών Στιχηρών είς ήχον β' προς 

τό : Ποίοις ευφημιών στέμμασι (σ. 122 -123), ετέρων τριών προς τό : Φέροντες τά παρόντα 

γενναίως, (σ. 124-125) και άλλων τριών προς τό: Χαίροις ασκητικών (σ. 125-126). Τού¬ 

το ις ακολουθεί ό κανών Ιαμβικός πεντάστιχος, ού ή άκροστιχίς έξ ήρωελεγείων ήδε: 

«Ω κνδιστε, μέγιστε πάτερ θείων άγορήτα 
δττι γε Νικηφόροιο ταλαντάτον 

άλαπαδνός τέκεν άσμα νόος, συ δέχοιο ίλαρώς, 
πήματος άμπλακίης ρνεο δ’ ώντδν* 

Ήχος α' Έσωσε λαόν 

"Ωσπερ Μωναής εν θεονργφ δυνάμει 
καινώς καλύπτει κνμααιν Αιγυπτίους 
νγροΐς, ερνθροΐς, αιρέσεις σντω, σοφέ, 

δίνΐ) κέκρυφας αών ελεγμών βνθίσας 
ΐνα σε πιστών μακαρίζί] σύλλογος. 

Ακολουθεί Έξαποστειλάριον προς τό : Γυναίκες άκουτίσθητε. 

Γρηγορίον Παλαμα. 

Κανών εις τόν έν άγίοις πατέρα ημών Γρηγόριον αρχιεπίσκοπον Θεσ¬ 

σαλονίκης, συναπτών αυτόν τοΐς όμοτρόποις μεγάλοις τρισίν ίεράρχαις και 
θεολόγοις" ποίημα Φιλόθεου τοΰ άγιωτάτου και οικουμενικού πατριάρχου' ή 
άκροστιχίς «τών θεολόγων συνφδόν υμνώ σε τών μεγάλων» έν δέ τοΐς Θεο¬ 

τοκίο ις «Φιλόθεος». 

(Έξεδόθη έκ του ύπ’ άριθ. I 50 φ. 49 κώδ. τής Λαύρας υπό τοΰ Λαυριώτου ϊατροΰ 

Σπυρίδωνος έν Γρηγορίφ Παλαμα τ. Η' σ. 256-260. 

Δαμιανόν τον νέον τον εκ Μνριχόδον τής Θεσσαλίας (αιών ιζΓ'. Φεβρ. 14). 

·;].· 

Φ 
ί 

γ 

Αγιολογικά. 91 

«"Ακολουθία τοΰ εν άγίοις όσιομάρτυρος Δαμιανού τοΰ νέου τοΰ έκ 

Μυριχόβου τής Θεσσαλίας ποιηθεΐσα παρά τοΰ εν ΐερομονάχοις Διονυσίου 

τοΰ Παπαδοπούλου προτροπή τοΰ πανοσιωτάτου άρχιμανδρίτου τής 

μητροπόλεως Λαρίσσης Ιακώβου, δαπάνη τοΰ τιμιωτάτου Βη σ σ αρ ί ω- 

νος X. Γεωργίου άρτοπωλητοΰ. Ένετίησιν 1805- Έκδοσις δεύτερα μετά 

προλεγομενών υπό τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων 

Ιεζεκιήλ τοΰ από Βελανιδιάς. Έν Άθήναις* τύποις «Φοίνικας» οδός 

Σταδίου 44». 

Είς Σχήμα 8°ν σ. 51 μετά είκόνος έν αρχή τοΰ αγίου Δαμιανού. Έν τή γνωστή 

ταύτη έκδόσει (ιδ. Εοιιίε Ρβίΐέ, ΒϊΒΙίο^τ&ρΙιίε άσε ΑοοΙουΛίσβ Οτεσηυβδ σ. 55) ούδέν 

έτερον πλήν τών προλεγομένων προσέθηκεν ό νέος εκδότης Ιεζεκιήλ ανατυπίόσας ως 

είχε την έν Βενετία έκδοσιν τοΰ 1805. Έν τοΐς προλεγομένοις ή άνακάλυψις τοΰ ποιη- 

τοΰ τής έν λόγοι) Ακολουθίας Διονυσίου Παπαδοπουλου αποβαίνει αδύνατος* παραθέτει 

πάντας τούς γνωστούς λόγιους Διονυσίους ως πιθανούς τοΰ έργου πατέρας (σ. 7-8) 

χωρίς νά προσδιορισθή ό ποιητής τής Ακολουθίας, τόν όποιον, κατ’ έμήν γνώμην, 

μεταξύ δύο ομωνύμων δέον νά ζητήσωμεν, Διονυσίου τοΰ έκ Φουρνά τών “Αγραφων, 

και Διονυσίου Άγιαννίτου* άμφότεροι είναι γνωστοί ώς ποιηταί Άκο?ωυθιών. Ως καί 

έν τή πρώτχι έκδόσει, προηγείται τής Ακολουθίας ή άφιέρωσις (σ. 11) «τφ Πανο- 

σιωτάτφ καί σεβασμίφ μοι αρχιμανδρίτη κυρίφ κυρίω Τακοΐβφ τφ κατά πνεΰμά μοι 
πατρί τήν όφειλομένην μετ’ εύλαβείας προσκύνησιν ... ,αωδ' Σεπτεμβρίω. τής ύμετέρας 

σεβασμιωτάτης μοι πανοσιότητος ευτελές καί έλάχιστον τέκνον Βησσαρίων X. Γεωρ¬ 

γίου». Ακολουθεί ή τοΰ Ιακώβου άπάντησις (σ. 13) καί έπεται ή Ακολουθία (σ. 14) 

μετά μικροΰ καί μεγάλ.ου έσπερινοΰ. Έν σ. 24 Κανών τής Θεοτοκου κατ σ.β (ήχος α . 

Σοΰ ή τροπαιοΰχος). “Αρχή: «“Άπειρος ή χάρις σου αγνή ή πρός ημάς καί ή δόξα σου 

άρρητος», έν σ. 25 ό πρώτος κανών τοΰ αγίου φέρει ακροστιχίδα: «“Υμνον νέον μάρτυρι 

τφ νέφ φέρω Διονύσιος» (ήχος δ' “Ανοίξω τό στόμα μου). “Αρχή: « Υμνεϊν σου τήν άθλη- 

σιν τήν ίεράν καί τά σκάμματα». Ό δεύτερος κανών φέρει ακροστιχίδα: «Νέον σοι άδω 

άσμα μάρτυς τφ νέω Διονύσιος» (ήχος πλ. δ' Αρματηλάτην). Αρχή: «Νεανικώς ένοπλι- 

σθείς τής πίστεως τή παντευχίφ ζυγόν»* έν σ. 33 «τφ αύτώ μηνί ιδ' ή άθλησις τοΰ έν 

άγίοις όσιομάρτυρος Δαμιανοΰ τοΰ νέου, τοΰ καί κτήτορος τής κατά τόν έν Δημητριάδι 

Κίσσοβον σεβάσμιας μονής τοΰ τίμιου ενδόξου προφήτου Προδρόμου» καί μετά τούς 

στίχους τό Συναξάριον (σ. 34). «Ούτος ό όσιος μεγαλομάρτυς τοΰ Χρίστου Δαμιανός 

υπήρχε κατά τό φφξη’ έτος εκ τής δευιέρας τών Θετταλών έπαρχίας όρμώμενος». Έν 

σ. 44 «κανών παρακλητικός πρός τόν τίμιον Πρόδρομον... ποιηθείς παρά Διονυσίου 

Ίερομονάχου τοΰ Παπαδοπούλου (ήχος πλ, δ'. Άρματη?.άτην). Άρχη : «Βεβα- 

πτισμένον έν πελάγει Πρόδρομε βιοτικών συμφορών». 

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως). 

Δαμιανού τον Νέον, τον έκ Μνριχόδον τής Θεσσαλίας (αιών ις'. Φεβρ. ιδ }. 

«Ανέκδοτος Ακολουθία τοΰ νέου όσιομάρτυρος Δαμιανού τοΰ έκ Μυρι¬ 

χόβου τής Θεσσαλίας μετά προλεγομένων υπό τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλιώ¬ 

τιδος και Φαναριοφερσάλιον Ιεζεκιήλ τοΰ από Βελανιδιάς (Άνατΰπωσις έκ 

τοΰ Ζ' τόμου τής Έπετηρίδος τής εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών) εν Αθη¬ 

ναίε, τυπογραφείου «Εστία» 1930». 

Είς σχήμα δ0ν σ. 53 - 63. έν αρχή είκών τοΰ οσίου Διονυσίου. Έν σ. 53 - 55 προλε- 
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γόμενα του εκδότου, έν οΐς ό ?.όγος περί παλαιοτέρας έκδόσεως Ακολουθίας (τής ανω¬ 

τέρω) καί περί των δυο Κωδ. τής Τυβίγγης έξ οΰ έγένετο ή παρούσα εκδοσις. Ό Κανών 

(σ. 57) φέρει ακροστιχίδα «Άσμασι τιμώ Δαμιανόν άξίως». έν δέ τοΐς Θεοτοκίοις «Ματ¬ 

θαίος». (Ήχος δ'. Ανοίξω τό στόμα μου). Αρχή: «Άγάλλου καί χόρευε Λάρισσα πόλις 

καί σκίρτησον». Έν σ.59. «Έν έτει ζοςΦ (=1568) μηνί Φεβρουαρίω ιδ'άθλησις τοΰ αγίου 

όσιομάρτυρος Δαμιανού τοΰ νέου», ακολουθεί τό Συναξάριον, «οΰτος ό όσιος μεγάλο- 

μάρτυς τοΰ Χρίστου Δαμιανός ύπήρχεν έν τοΐς χρόνοις τοΰ Σουλτάν Σελήμ έκ τής δευ- 

τέρας των Θετταλών επαρχίας όρμώμενος, έκ κώμης Ρίχοβον ονομαζόμενης». Εικάζω 

ότι ποιητής τής εν λόγω Ακολουθίας εΐνε ό μητροπολίτης Μύρων Ματθαίος, δστις καί 

Ιτερα παρόμοια έφιλοπόνησεν. (ϊδε ήμέτερον χειρόγραφον έργον «Μελφδοί καί ποιηταί 

τής έκκλησίας» εις την λέξιν Ματθαίος μητροπολίτης Μύρων). 

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέοις). 

Δέκα μαρτύρων των έν Κρήτη μαρτνρησάντων (Δεκ. κγ'). 

Ακολουθία μετά τεσσάρων Στιχηρών τοΰ εσπερινού καί Δοξαστικού* τριών των 

Ά π ο στίχων μετά Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων (2) καί τεσσάρων Στιχηρών των Αίνων 

μετά Δοξαστικοΰ. (Άνατύπωσις έκ των εντύπων, άνευ Κανόνος). 

(Στυλ. Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 308 - 311), 

Δημητρίου μεγάλομάρτνρος (Όκτ. κζΓ'). 

Ακολουθία μετά εξ Στιχηρών καί Δοξαστικόν τοΰ εσπερινού, τριών ιδιομέλων καί 

Δοξαστικού των άποστίχων (εις τον σεισμόν), Έξαποστειλαρίων (2) καί Στιχηρών τριών 

μετά Δοξαστικού εις τούς Αίνους (Άνατύπωσις έκ των Μηναίων). 

(Σ τ υ λ. Ά ?νε ξ ί ο υ, Ιερά Σύνοψις σ. 241 - 245), 

Ακολουθία εις τον πανένδοξον μέγαν Δη μητριόν τον μυροβλύτην 

ποιη θείσα παρά τοΰ τιμιωτάτου καί μακαρίου χαρτοφύλακος Θεσσαλονίκης 

κυρ Ίίΰάννου τοΰ Σταυρακίου. 

Έδημοσιεύθη έν «Γρηγορίφ Παλαμα» έτ. ΙΑ' σ. 372-384 υπό άρχιμ. Αθανασίου 

Παλ’τοκρατορινοΰ, εκ τοΰ ύπ’ άριθ. 175 Κώδ. τής μονής τοΰ Παντοκράτορος (έν άγίφ 

Όρει). Ή όλη Ακολουθία άποτελείται έξ.έξ Στιχηρών. Κανόνος πρός τό «Άναστάσεως 

ημέρα» δυο Καθισμάτων, Κοντακίου μετά Οϊκου. Έν τή Ακολουθία ταύτη συνάπτεται 

καίέτέρα(σ. 377) μετά Δοξαστικού και ετέρου όκταήχου (Δοξαστικού) καί Κανόνος 
φέροντος ακροστιχίδα: 

«Μύρου γεραίρω την χάριν Δημητρίου Γεώργιος Σκυλίτζης» (πρός τό «Αρματη¬ 

λάτην Φαραώ») τον τελευταΐον τούτον Κανόνα τοΰ Σκυλίτζη έδημοσίευσε πρότερον ό 

Σπυρίδων Λαυριώτης έκ Κώδ. Θ 77 9. 325 β Λαύρας έν Γρηγορίω Παλαμφ τ. Η' σ. 263- 

266. Ό αυτός Σπυρίδων έν τφ αύτφ τόμω τοΰ Παλαμά σ. 260-262 έδημοσίευσε καί έτερον 

Κανόνα εις τον άγιον Δη μητριόν «ποίημα τοΰ Πορφυρογέννητου κυροΰ Κωνσταντίνου 

μελοποιηθέν δέ παρά τοΰ Πρωτοψάλτου Θεσσαλονίκης κυροΰ Μανουήλ τοΰ Πλαγιάτου». 

εις ήχον β'. Δεΰτε λαοί. Αρχή : «Ρείθρα ζωής ρέοντα έκ τής κοιλίας σου». Αυτόθι έδη¬ 

μοσιεύθη υπό τοΰ αύτοΰ Σπυρίδωνος (σ. 262 - 266) καί έτερος Κανών είς τον άγιον 

Δη μητριόν έκ Κώδ. Δ 55 φ. 26 τής Λαύρας, ήχος πλ. β'. Κύματι θαλάσσης. Αρχή : 

«Κύριε Θεέ μου ό μάρτυς σου σθένος όρέξας πρότερον». Αυτόθι (σ. 341 - 343) καί έτερος 

Κανών είς τόν Δημήτριον υπό τοΰ αύτοΰ Σπυρίδωνος έκ τοΰ ίδιου Κθ)5. φ. 30 δημο- 

σιευθείς οΰ ή άκροστιχίς: «Δημητρίου μέ τό σθένος φυλαττέτω». Αρχή : «Δοξάσας τοΐς 
τής σαρκός σου μέλεσι τόν ποιητήν καί Θεόν». 

Δημητρίου νεομάρτνρος τον Χίον (Ί· 1802- Ίαν. κθ'). 
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Ακολουθία τοΰ αγίου νεομάρτυρος Δημητρίου τοΰ Χίου πονηθεΐσα 

παρά τοΰ ιερομόναχου Αθανασίου τοΰ Παρίου. 

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 142- 152. Εΐς Κανό>ν (είς ήχον δ'. Θαλάσσης τό έρυ- 

θραΐον) άνευ άκροστιχίδος· μετά τό Κοντάκιον (σ. 146 -151) «Μαρτύριον τοΰ αγίου 

ένδοξου νεομάρτυρος Δημητρίου τοΰ Χιοπολίτου τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει άθλήσαντος 

συγγραφέν παρά τοΰ ιεροδιδασκάλου Αθανασίου τοΰ Παρίου». Αρχή : «Καί είπα καί 

λέγω, καί δεν θέλω παυσει από τοΰ νά λέγω από ψυχής καί καρδίας, Ευλογητός ό Θεός, 

όπου άκατάπαυστα δοξάζει την αγίαν του πίστιν, μέ την σταθεράν καί πεπαρρησιασμέ- 

νην ομολογίαν τών νέων του Μαρτύρων». 

Δημητρίου τον νέον εν Τριπόλει μαρχνρήοαντος (Ί" 1803. "Απριλίου 14). 

Βίος και Ακολουθία τοΰ αγίου και ενδόξου μάρτυρος Δημητρίου τοΰ 

νέου τοΰ έν Τριπόλει τής Πελοπόννησου μαρτυρήσαντος τφ αωγ' έ'τει Απρι¬ 

λίου 14. συνταχθεισα μέν τό πρώτον υπό Τωσήφ τοΰ ποτέ μέν διακόνου 

τοΰ Άμυκλών Νικηφόρου, έπειτα δέ επισκόπου Άνδρουσης (Μεσσήνης) κα'ι 

εκδοθεισα Ένετίησι τφ 1904, νΰν δέ επιδιορθωθεϊσα δσονένήν υπό τίνος φιλο- 

μάρτυρος. Καλλιτεχνικόν τυπογραφεΐον Κ. Π. Λυμπερόπουλος. Καλάμαι 1927. 

Είς σχήμα 80ν σ. 30. Συνεξεδόθη μετά τοΰ Καταστατικού τοΰ έν Καλάμαις Συλλό¬ 

γου τών έξ Αρκαδίας καταγόμενων ίδρυθέντος έν έτει 1888. Τότε Καταστατικόν καί ή 

Ακολουθία φέρουσιν ιδίαν σελίδιυσιν. ό Κανό)ν ποίημα Ιωσήφ Άνδρουσης φέρει ακρο¬ 

στιχίδα «Τέτμηκας έχθρόν τφ ξίφειτμηθείς μάρτυς. τάδε Ιωσήφ». (Ήχος πλ. β'. Ώς έν 

ήπείρω) Αρχή: Τφ τρισηλίφ καί θείφ παρεστηκώς θρόνφ τής θεότητος χάριν δός μοι 

άθλητά». Μετά τό Κοντάκιον καί τόν Οίκον (σ. 13). «Μαρτύριον τοΰ αγίου μάρτυρος 

Δημητρίου τοΰ νέου τοΰ έν Τριπόλει τής Πελοπόννησου μαρτυρήσαντος έν έτει 1803». 

Αρχή: «Τις Θεός μέγας, ώς ό Θεός ήμώτ; (δίο) σύ εΤ 6 Θεός ό ποιων θαυμάσια μόνος», 

(έν εΐδει προλόγου). ΕΙτα άρχεται τό μαρτύριον (σ. 15- 2δ). οΰ ή αρχή : «Οΰτος ό μέγας 

λαμπτήρ καί μέγας στρατιώτης τοΰ Χριστού Δημήτριος, ήτον άπό ένα χωρίον τής κλει¬ 

νής καί περιβόητου Αρκαδίας, Λιγούδιστα όνομαζόμενον» έν τελεί (σ. 29 -30) Μεγα?^υ- 

νάρια καί μετά ταΰτα οί στίχοι 

ζοικτρός Ίωοηφ πλέκει οε τά δε μαρτνς 

ΨνΧΐϊ ζεοναν) ιερά ενλαβεία». 

Ή πρώτη εκδοσις τής Ακολουθίας έγένετο έν Βενετίρι τφ 1804 παρά Νικολάφ 

Γλυκεΐ τφ έξ Ίωαννίνων* δεύτερα έν Άθήναις τφ 1846 έκ τής τυπογραφίας Ν. Παππα- 

δοπούλου· τρίτη έν Τριπόλει τφ 1888 έκ τοΰ τυπογραφείου «ή Αρκαδία»· τέταρτη έν 

Καλάμαις τώ 1909 έκ τοΰ τυπογραφείου Π. Βουγιούκα. Είς τόν αυτόν άγιον συνέθετο 

Ακολουθίαν καί ό Νικηφόρος ιερομόναχος ό Χίος έκδοθεΐσαν έν τώ Νέφ Λειμωναρίφ 

(έκδ. Α' σ. 233-50). ϊδ. Ι>. Ρβίΐΐ, Βΐΐ>Ηο§Γ&ρ1ιίε άβδ Αοοίοιιίΐιίεδ Οτοοφιεδ σ. 60-62. 

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως). 

Ενμενίου επισκόπου Γορτννης τοΰ θαυματουργού (Σεπτ. ιη ). 

Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών καί Δοξαστικού είς τόν εσπερινόν, τριών Στιχη- 

ρών τών Άποστίχτυν καί Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίου καί τριών Στιχηρών τών Αίνων 

μετά Δοξαστικού (άνευ Κανόνος). 

(Έξεδόθη υπό Στυλιανού Αλεξίου έν τή Ίερφ Συνόψει προσευχών καί Ακο¬ 

λουθιών Τεΰχος Α'. έν Ήρακ?νείφ Κρήτης 1914 σ· 217 - 220). 
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Ευφημίας μ,εγαλομάρτυρος (Ιουλίου ια'). 

Ακολουθία τής άγιας ενδόξου μεγάλομάρτνρος Ευφημίας. 

Ή Ακολουθία αυτή συνεξεδόθη τφ 1930 μειά τής Ακολουθίας τοΰ αγίου νέου 

όσιομάρτυρος Νεκταρίου τοΰ έκ Βρυούλλων. ϊδε Νεκτάριος ό έκ Βρυούλλων. 

Ή?.ιου τον προφήτου (Ίουλ. κ'). 

Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών καί Δοξαστικού εις τον εσπερινόν, τριών των 

Αποστίχων καί Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων (2) καί τριών Στιχηρών των Αίνων μετά 

Δοξαστικού. (Ανατύπωσις έκ των Μηναίων, άνευ Κανόνος). 

(Στυλ. Αλεξίου, 'Ιερά Σύνοψις σ. 509 -512). 

Θεοδότον επισκόπου Κυρηνείας. 

"Ακολουθία Θεοδότου επισκόπου Κυρηνείας. "Ανατύπωσις εκ τοΰ «Απο¬ 

στόλου Βαρνάβα» έν Λευκωσία έκ τοΰ τυπογραφείου «Κόσμος» 1932. 

Έξεδόθη ύπ’εμοΰ επί τή βάσει εξ Παρισινών Κωδίκων καί ενός τής Λαύρας (σελ. 

12 εις σχήμα 8°ν). ή Ακολουθία ποίημα Ιωσήφ τοΰ Ύμνογράφου. 

Θεοδώρου τού Βυζαντίου (ή" 1795 - Φεβρ. ιζ'). 

Ακολουθία, βίος καί μαρτύρων τοΰ αγίου νεομάρτυρος Θεοδώρου τοΰ 

Βυζαντίου μαθητου Νικηφόρου τοΰ Χίου, ψαλλόμενη τη 17 Φεβρουάριου. 

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σελ, 175- 187. Τά τοΰ μεγάλου εσπερινού 5 Στιχηρά 

ποίημα «Νικοδήμου μονάχου» τοΰ Αγιορείτου- ή όλη ακολουθία ποίημα τοΰ αύτοΰ 

Νικοδήμου, καί τοι ούδαμοΰ τοΰτο δηλοΰται- ό Κανών (εις ήχον πλ. δ'. Αρματηλάτην) 

φέρει ακροστιχίδα: «"Υμνον προσάδω Θεοδώρφ τφ νέφ*. Μετά τό Κοντάκιον (σ. 180- 

185] ό βίος τοΰ αγίου, οΰ ή αρχή : Ό ένθερμος οΰτος τής ορθοδόξου πίστεως νεομάρτυς 

καί αθλητής τοΰ Χρίστου Θεόδιυρος κατήγετο έξ ενός χωρίου τοΰ Βυζαντίου καλούμενου 

Νεοχοιρίου». Έν τελεί τής Ακολουθίας (σ. 187) τρία Μεγαλυνάρια. 

Θεόδωρόν τον Σνκεώτον (Απριλίου κβ'). 

"Ακολουθία τοΰ οσίου πατρός ημών Θεοδώρου Συκεών. 

Έξεδόθη υπό τοΰ Α. Κεραμέωςέκ τοΰ ύπ’ άριθ. 241 Κωδικός του αγίου Σάβα 

έν Ίεροσολύμοις, έν τή Έκκλ. Αληθείφ έτ. Κ' (1900) ο. 391-395. Ή ακολουθία αΰτη 

ποίημα Ιωσήφ τοΰ Ύμνογράφου απαρτίζεται έξ ενός Καθίσματος, τεσσάρων Στιχηρών, 

καί Κανόνος, ου ή άκροστιχίς «Τούς ευκλεείς σου δοξάζω πόνους πάτερ Ιωσήφ». (Ήχος 
πλ. δ'. Αρματηλάτην Φαραώ). Αρχή: 

Τη Τρισηλίφ παρεστώς Θεόιητι, 

πσ.τερ, ολόφωτος 

τους την σεπτήν ταΰτην 

και φώσφορον σήμερον 

τελονντάς σου πανήγνριν .... 

Ή υπό του Κεραμέως έκ τοΰ μνησθέντος άγιοσαβατικοΰ Κώδ. έκδοθεΐσα ακολουθία 

εϊνε άτελεστάτη. Έν Κώδ. 1564 φ. 47 β ττ|ς έθνικής Βιβλιοθήκης Παρισίιον καί Θ 87 9. 

53« τής Λαύρας κεΐνται έτερα πέντε Στιχηρά εις ήχον δ'. προς τό: Ώς γενναΐον έν μάρ- 

τυσιν- τά δέ υπό τοΰ Κεραμέως δημοσιευόμενα Στιχηρά εΰρηνται καί έν τοϊς Κώδ. 341 

σ. 346. 1564 φ. 47 β. 1573 φ. 249 β. 13 φ. 303 β τής έθν. Βιβλ. Παρισίων. ’Εν τφ τελευ- 
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ταίφ τούτω Κώδ. φ, 304α ευρηται καί άπολυτίκιον- έν δέ τφ Λαυριωτικφ Κώδ .1 70 

φ. 163 β καί έτερον Κάθισμα- εφεξής έν Κώδιξι τής παρισινής Βιβλ. (1564 φ. 49 β. 13 

φ. 804« . 1573 φ. 252β ) ευρηται Οίκος, οΰ ή αρχή : 

Θεία νυν τοϊς πιστοΐς 

πρόκειται και ευφρόσυνος 

πανδαισία φαίδρα 

εχονσα την άπόλανσιν .... 

Ό δέ Κανών ευρηται καί εις τον Λαυριωτικόν Κώδ. Θ 87 καί τον παρισινόν 1564 

φ. 48« μέ ακροστιχίδα όρθοτέραν «Τούς ευκλεείς σου δοξάσω πόνους πάτερ Ιωσήφ», 

έν τω αύτφ παρισινώ Κώδ. (1564 φ. 50β) κεΐται καί Έξαποστειλάριον, έν δέ τφ 1573 

φ. 255“ τής αυτής Βιβλιοθήκης δύο έτερα, καί έτερον είς τον Λαυριωτικόν Κώδ. Δ 45 

φ. 51“ . 

Θεοτόκου. 

Βιβλίον καλούμενον Μυρίπνοον περιέχον παρακλητικός Ακολουθίας, 

μίαν τοΰ Δεσπότου Χριστοΰ, τέσσαρας τής Θεοτόκου, μίαν των ουρανίων 

άσωμάτων, καί μίαν τοΰ αγίου Χαραλάμπους καί έ'να ιαμβικόν Κανόνα 

όμοιοκατάληκτον τής Θεοτόκου καί τό «οΰσης όψίας» ιαμβικόν, καί την 

"Ακολουθίαν τοΰ αγίου Μΰρου, συντεθέν παρά τοΰ πανοσιολογιοτάτου αγίου 

αρχιμανδρίτου τής μεγάλης εκκλησίας κυρίου Ίωάννου Ίεροσολΰμου 

Κεφαληνιέως ίεροκήρυκος, νΰν πρώτον τύποις έκδοθέν άναλώμασιν ίδίοις 

τοΰ αύτοΰ συγγραφέως καί Μιχαήλ "Αλμαλή από Έσκί Ζαρά τής επαρχίας 

τοΰ μεγάλου Τουρνόβου προς ό'νησιν των ευσεβών καί ορθοδόξων χριστια¬ 

νών, άδεια καί προτροπή τοΰ παναγιωτάτου ημών Δεσπότου καί οικουμενικού 

πατριάρχου κυρίου κυρίου Γρηγορίου. Έν τω τοΰ Πατριαρχείου τής Κο>ν- 

σταντινουπόλεως τυπογραφείφ έτει 1808. 

Θεοτοκάριον ώραιότατον καί χαρμόσυνον τό πριν έπιμελώς συγγραφέν 

έκ των τοΰ αγίου Όρους Βίβλων παρά Αγαπίου μονάχου τοΰ Κρητός καί 

τανΰν μετατυπωθέν είς δόξαν τής αειπάρθενου Κόρης καί Θεομήτορος. 

Έν Βενετία παρά Νικολάω Γλυκεΐ τφ έξ "Ιωαννίνων. 1815. 

Είς σχήμα 8ον σελ. 166. Έν σελ. 152 είκών τοΰ Ευαγγελισμού ολοσέλιδος. Έν 

σ. 153 ή ακολουθία ή Ακάθιστος μετά τοΰ Κανόνος (Ιωσήφ τοΰ Ύμνογράφου) καί των 

κδ'. Οίκιον. Έν τελεί (σ. 162- 166) «Κανών είς την ύπεραγίαν Θεοτόκον δν κατά Σάββα¬ 

το ν εσπέρας άναγινώσκουσιν έν τφ άγιωνύμιρ “Ορει τοΰ Αθω είς τό άπόδειπνον». Ή α' 

έκδοσις τοΰ Θεοτοκαρίου έγένετο έν Βενετίφ τφ 1643. Έπηκολούθησαν ετεραι τφ 1681, 

1772, 1775, 1784 καί είτα ή ανωτέρω άγνωστος τφ Ι<. ΡείΠ. ϊδε Βίόΐ. άεε Αοοίοπίθΐοε 

Οτοοφίβε σ. 139. 

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως). 

Θεοτοκάριον νέον ποικίλον καί ώραιότατον οκτώηχον περιέχον εξήκοντα 

δύο κανόνας προς την ύπεραγίαν Θεοτόκον μελουργηθέντας υπό είκοσι δυο 

ιερών καί θεσπεσίων μελφδών, έκδοθέν τό πρώτον παρά Νικοδήμου μονάχου 

τοΰ Ναξίου καί έγκριθέν υπό τής έν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχικής κεν¬ 

τρικής επιτροπής, ήδη δέ έπιδιορθωθέν μεθ όσης οίόν τε έπιμελείας. Έκδο- 
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σις τέταρτη. *Αθήναι, εν Βενετία τυπογραφειον 6 «ΦοΤνιξ» X. Τριαντάφυλ¬ 

λου 1906. Έν Άθήναις άνάδοχος εκδοτικός οίκος Γεωργίου Δ. Φέξη 1906. 

Είς σχήμα μένα 4ον δίατηλον σελ. 128. Εκδόσεις του παρόντος Θεοτοκαρίου έγέ- 

νοντο Ιον Χφ 1796 έν Βενετίρ:. 2°ν τφ 1849 υπό Μουσαίου έν Κωνσταντινουπόλει. 8ον τφ 

1864 έν Βενετία (καί ταύτην αγνοεί ό Κοιιίδ Ροίίΐ), 4ον έν Βενετίςι καί αύθις τφ 1883 

όμοια κατά τον τίτλον τή ανωτέρω, καί τελευταία ή ανωτέρω έν Άθηναις τφ 1906 

(άγνωστος τφ ΐ/οιιϊε Ροίίί)· περί των λοιπών εκδόσεων ΐδεΒοιιίε Ροίίΐ, Βϊ61ΐο§Γ&- 

ρΗΐε 068 Αοοίοιιίϊιίβε Οτοοςυοε σ. 140, 141. 

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως). 

Θεοτοκάριον εκδιδόμενον υπό Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως Στοφρο¬ 

νιού Εύστρατιάδου τη συνεργασία Σπυρίδωνος μονάχου Λαυριώτου. 

Τόμος Α, ΟΙιεηηονίόΓοδ 5πγ Μ&πιβ (δείηε - - Οίδε) Ι<Έπηίί&£ε 9, 

Κ,αε άα Ροή!. 1916. Τοιίδ άΓοΐΐδ Γβδετνέδ. 

Είς σχήμα μέγα 8ον δίατηλον* σελ. ις + 341. Περιλαμβάνει κανόνας 107 είς την 

Θεοτόκον τοΰ α', β' καί γ' ήχου. Έν αρχή προλεγόμενα περί των μέχρι τοΰδε γενομένων 

εκδόσεων Θεοτοκαρίων καί αναγραφή τών κωδίκων έξ ων έγένετο ή έκδοσις. Είναι ό 

Α°ς τόμος τών έκδιδομένων αγιολογικών μνημείων έν τή «Άγιορειτική μου Βιβλιο¬ 

θήκη». Άριθ. 7-8. 

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως). 

θεοτοκάριον οκτώηχον ήτοι κανόνες οκτώ είς την ύπεραγίαν Θεοτόκον 
τής ίεράς μονής Τβήρων την θαυματουργόν Πορταΐτισσαν μελουργηθέντες 
μέν παρά διαφόρων, άναλώμασι δέ καί σπουδή τΰποις έκδοθέντες παρά τοΰ 
πανοσιωτάτου ιερομόναχου κυρίου Παρθενίου Ίβηρίτου και προσμοναρίου, 

εν φ προσετέθησαν καί ο! δΰο παρακλητικοί κανόνες δ τε μικρός καί ό μέγας. 

Έν Τεροσολΰμοις εκ τοΰ τυπογραφείου τοΰ ίεροΰ κοινοΰ τοΰ Παναγίου 

Τάφου, 1907. 

Είς σχήμα μέγα 8ον οελ. 48. Έν τή 2“ σελίδι ήρωελεγεϊον ποίημα τοΰ ιερομόνα¬ 

χου Γερασίμου τοΰ Ναξίου τοΰ Ίβηροσκητιώτου: 

Ω Χριστοϊο ’Άνακτος Θεοΐο Παρθένε Μήτερ 

Ίβήρων κνδος πάμμεγ' "Άνασσα Μονής 

Ήδέ τ’ ο.ρηγών τε, θνραωρός αμ’ έξοχος Αγνή. 

Λίσσομ’ άείδονοιν τα δ’ επεα άγανώς, 

Τά αυνήειρεν Παρθένιος ιερομόναχος νυν 

Κέρμασ’ έοΐς τε τΰποις δώκεν γλνκνθύμως. 

"Ιλαθ' "Άναοσ’ ΐληθί τε, ήδ’ ελέαιρε Μαρίη 

Νϋν τε καί νστατίφ ήματι Ενθνδίκης. 

Έν σελ. 3. Κανών α' ού ή άκροστιχίς «“Υμνων απαρχήν Πορταϊτίσση φέρω. Νικό¬ 

δημος»· έν σελ. 7 κανών β' οδ ή άκροστιχίς «Μονής Ίβήρων Πορταΐτισσαν στέφω. 

Νικόδημος». Έν σ. 11 κανών γ' ου ή άκροστιχίς «Τρίτον προσαυδώ Πορταϊτίσση μέλος. 

Νικόδημος». Έν σ. 15 κανών δ’ανώνυμος (Ήχος δ'. Ανοίξω τό στόμα μου. Αρχή: 

«Σήν χάριν μοι βράβευσον έξ οδρανοΰ Θεονύμφευτε»). Έν σ. 19. Κανών ε' οδ ή άκρο- 
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στιχίς: «Μητέρα Θεοΐο τοιοΐς δε μελέεσιν άείδω*. Ποίημα Γερασίμου Ίερομονάχου 

Ίβηροσκητιώτου. Έν σ. 23 κανών ς' παρά Νεοφύτου ίερομονάχου Ίβηρίτου, έν τάξει 

διηγήσεως πονηθείς, ου ή άκροστιχίς: «Δέχου τον ύμνον δν πλέκω σοι τή Κόρη. Νεό¬ 

φυτος». Έν σ. 28 κανών ζ' ανώνυμος εκ διαφόρων κανόνων έρανισθείς καί μεταποιηθείς 

είς την Κυρίαν Πορταΐτισσαν. (Ήχος βαρύς. Νεύσει σου. Αρχή: «Ρήμασιν εύφημειν 

σου καίέγκωμίοις γεραίρειν»). Έν σ. 32 κανών η' ποίημα Γερασίμου μονάχου (Ιβηρο- 

σκητιώτου]. (Ήχος πλ. δ' Αρματηλάτην. Αρχή : «Άπό χειλέων ρυπαρών έφύμνιον δέχου 

Πανάμωμε»). Έν σ. 37. Ακολουθία τής κοινής παρακλήσειυς. Έν σ. 42 ό μέγας παρα¬ 

κλητικός κανών, σ. 46-48. «Διά τούς ταξιδιώτας τροπάρια» καί δύο εύχαί. 

(Βιβλιοθήκη Μονής τών Ίβήρων). 

Κανόνες εις ζην Θεοτόκον έξεδόθησαν μει αλλτον κανόνων εις την αγίαν 

Τριάδα (ΐδ. Τριάδος αγίας 2) καί είς Χριστόν έν Τεργέστη τφ 1804. 

Θεοτόκος Εικονίστρια. 

1) Κανών παρακλητικός εις την ύπεραγίαν Θεοτόκον την ΕΙκονιστριαν 
άμα τε καί τών ξένων αυτής θαυμάτων περιγραφικός ποιηθείς υπό Α. Μωραϊ- 

τίδου ψαλλόμενος έν τή έξοδίω, κατά την ίεράν προπομπήν τής θαυματουρ¬ 

γού είκόνος τής Θεομήτορος, την τελούμενην την παραμονήν τών Είσοδίων 
δτε ή σεπτή είκών κομίζεται πανδήμως είς την σεβασμίαν αυτής Μονήν, έν 

τφ ίερφ τόπφ τής Εύρέσεως. 

2) Ακολουθία πανηγυρική εις τήν εΰρεσιν τής θαυματουργού είκόνος 

Παναγίας τής Είκονίστριας συντεθεϊσα υπό Α. Μοιραϊτίδου. 

“Ο τε ανωτέρω κανών καί ή Ακολουθία εξεδόθησαν έν βιβλίω τιτλοφορούμενη): 

«Ιστορία τής ίεράς καί σεβάσμιας Μονής τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Είκονίστριας 

τής έν τή νήσφ Σκιάθψ καί τής θαυμαστής εύρέσειος τής αγίας αυτής είκόνος συντε- 

θεϊσα υπό Έπιφανίου Δημητριάδου Σκιαθίτου καί έκδοθεΐσα τό πρώτον έν ετει 1903 

έπιστασί<? Α. Παπαδιαμάντη μετά σημειώσεων αύτοΰ. Έκδοσις δευτέρα έπιμελεία Α. 

Μωραϊτίδου, έν ή προσετέθηοαν ό παρακ?αμικός κανών (σ. 19-28) ό ψαλλόμενος κατά 

τήν λιτανείαν τής αγίας είκόνος καί ή πανηγυρική Ακολουθία (σ. 29-45) τής εύρέσεως 

αυτής, ποιηθεΐσα ύπ’ αύτοΰ. Έν Άθήναις Βιβλιοπωλείον Ίωάννου Ν. Σιδέρη, 46 οδός 

Σταδίου-Μέγαρον Αρσάκειου 1926». Έν σ. 6. «Ή θαυματουργός είκών Παναγίας 

τής Κονίστριας». 

Θεοτόκος Πορταΐτισσα. 

Κανούν παρακ?ιητικός είς τήν Πορταΐτισσαν. 

Εΰρηται έν βιβλίφ φέροντι τόνδε τον τίτλον 

«Προσκυνητάριον τοΰ βασιλικού πατριαρχικού σταυροπηγιακού τε καί 
σεβασμίου ΐεροΰ μοναστηριού τών Ίβήρων τοΰ έν τφ 'Αγιωνΰμψ ορει τοΰ 
’Άθωνος έμπεριέχον τήν διήγησιν τής ίεράς είκόνος τής ύπεραγίας Θεοτό¬ 

κου τής θαυματουργού Πορταϊτίσσης καί ένα παρακλητικόν κανόνα αυτής 
προσέτι τήν Ακολουθίαν καί τον βίον τών αγίων κτητόρων τοΰ αύτοΰ ίεροΰ 
Μοναστηριού, τΰποις δέ νυν έκδοθέν έπιμελεία καί φιλοτίμφ δαπάνη τοΰ 
αύτοΰ Ίεροΰ Μοναστηριού τών Ίβήρων καί τοΰ κοινοβιάτου αύτοΰ πανο- 

ΓΤ 

Επετηρις Εταιρείαν Βυζαντ. ΣΠΟΥΔΩΝ, έτος Θ'. I 
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σιο)τάΐου αρχιμανδρίτου Κυρίου Κυρίου Σεραφείμ του Σινωπέως, επιστασία 
δέ Στεφάνου Σκαθάρου του εξ “Αθηνών. Έν Άθηναις εκ τής τυπογραφίας 
Φ. Καραμπίνη καί Κ. Βάφα (οδός Βΰσσης καί Άχαρνών Άριθ. 302) 1857. 

(Βιβλιοθήκη Ίωσαφαίων άριθ. 264). 

Θεοτόκον Κασσιοπίας. 

Ύμνολογίδιον περιεχον την “Ακολουθίαν του υπερφυούς καί φρικτοΰ 

θαύματος γεγονότος διά τής αγίας καί σεβασμίου είκόνος τής ύπεραγίας 
δεσποίνης ήμών Θεοτόκου τής Κασσιοπίας επί τφ αδίκως τυφλωθέντι Στε- 

φάνφ καί παραδόξως δμματωθέντι... (τά λοιπά του τίτλου ως καί έν τή α' 

έκδόσει του 1724 έν Βενετία, ΐδ. Κ. Ρ61ΪΙ, ΒίΒΗοξΎ&ρΙιίε άσε Αοοίοιι- 

ϋιΪ65 Οτοοφίιοδ, Βηιχοΐΐθδ 1926 σ. XXXIX) νΰν μετατυπιοθεΐσα υπό Ανα¬ 

στασίου I. Άρβανιτάκη δημοδιδασκάλου έξεδόθη έν Κέρκυρα έκ του τυπο¬ 

γραφείου ή Κέρκυρα 1873. 

Θεοτόκον είσοδος εν τφ ναω (Νοεμ. κα'). 

Ακολουθία μετά έξ Στιχηρών καί Δοξαστικού είς τον Εσπερινόν, τριών Στιχηρών 

των Άποστίχων μετά Δοξαστικοΰ, Μεγαλυναρίων, μετά της θ' φδής τοΰ Κανόνος, 

Έξαποστειλαρίου καί τεσσάρων Στιχηρών των Αίνων μετά Δοξαστικοί). (Άνατύπωσις έκ 

των Μηναίων, άνευ Κανόνος). 

(Στυλ. Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 271-276). 

Θεοτόκον Ευαγγελισμός (Μαρτ. κε'). 

1) Ακολουθία πλήρης ώς έν τοις Μηναίοις έξ ής έλλείπουσιν έκ τοϋ Κανόνος αί 

οκτώ πρώται φδαί. 

(Στυλ. Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 451 -457). 

2) Κανών Ιαμβικός είς τον Ευαγγελισμόν τής ύπεραγίας Θεοτόκου ποιη¬ 

θείς παρά τοϋ ενδοξότατου καί σοφωτάτου αύθεντός τής Ούγγροβλαχίας 
κ. Νικολάου Βοεβόδα.. 

(Έδημοσιεύθη υπό Σπυρίδιονος Λαυριώτου ιατρού έν Γρηγορίφ Παλαμφ τ. Η' 

σ. 26-30). 

3) Ακάθιστος ύμνος, ήτοι 24 Οίκοι τής Θεοτόκου, εξηγηθείς καί έρμη- 

νευθείς υπό Εύαγγ. Κοφίνιοοτου Δ. Φ. πρ. Καθηγητοΰ. Έν Άθηναις Βασι¬ 

λική τυπογραφία Ραψτάνη - Παπαγεωργίου 1901. 

Είς σχήμα 16ον. Έν αρχή είκών τοϋ Ευαγγελισμού, σελ. 5-7 πρόλογος· σ. 9-46. 

Εισαγωγή περί τοϋ Ακαθίστου ύμνου- οελ. 47 -100- «Ακολουθία τοϋ Ακαθίστου ύμνου· 

σ. 101 μέχρι τέλους ερμηνεία Θεολογική τοϋ ύμνου. 

Όμοια ερμηνεία «είς τον Ακάθιστον ύμνον» έγένετο υπό Ίωάννου Μαρτίνου αρχι¬ 

μανδρίτου έκδοθεΐσα τό πρώτον έν Άθηναις έκ τοΰ τυπογραφείου Νομικής τφ 1898, 

καί τό βον έπηυξημένη έν Άθήναις έκ τοΰ αύτοΰ τυπογραφείου τφ 1906. Είς άμφοτέρας 

τάς εκδόσεις πρόλογος καί έν τελεί τούτου ή είκών τοΰ Ευαγγελισμού. Ακολουθεί τό 

κείμενον τοΰ ύμνου καί έπιφέρεται κατά στίχον ή τούτου ερμηνεία. Εκδόσεις των Οίκων 

τής Θεοτόκου έγένοντο προγενεστέρους πλεισται δσαι, έξ <δν σημειώ τάς έξης- ή αρχαίο- 
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τάτη γνωστή έγένετο υπό του Άλδου Μ αν ου τ ίου (Ροεί&ο ούηδίΐ&σί νβΐβΓβδ.· νβηβί. 

1501), υπό τοΰ Μ ϊ §η ε (Ρ&ίτ. §γ. τ. 92, στ. 1335-1348), υπό τοΰ Ρίίτα (ΑηβΙβοΐΒ. δ&οπι, 

Ρ&ΓΪ8 1876 τ. Α' σ. 250 -262), υπό Οθι-ΐδί καί Παρανίκα (Αηώοΐ. §γ. ομτηιίποηιτπ 

Οθπδίί&ηοηιτπ, Ιάρεί&ε 1871 σ. 140), υπό Ν. Νίΐίβεδ.ρ (Κ&11εηάαπηπι &ηπιι&1ε .ιιίΓΪμδ- 

φοε Εοοίεεϊβε οτϊεηίίΐΐΐδ εΐ οοοίάεηί&Ηδ Οεηεροηίί 1879), υπό Ά λεξά νδ ρο υ Λ αυρ ιφ-’ 

του (έν Έκκλ. Αληθείς τ. 12 (1892), υπό Παρανίκα (έν ’Εχχλ. Άλήθείφ τ. 13 

(1893), υπό Ρ1»θϊάιΐ8 άε ΜεεδΙετ (Οίίίείο άεΐ’ Ιπιηο Αεε-ΐΐδίο ΐη οποτε άε11& 3&η- 

ΐϊδδίιηα Μαάτβ <Η ϋίο, Κοιπα Τίρο^Γ&ίΐδ ροΐΐ^ΐοΐΐα άεΐώ δ. Ο- άβ ΡγοΡ3§. Ρίάε 1903), 

υπό Σωφρονίου Εύστρατιάδου πρ. Λεοντοπόλεως (έν τή μονογραφία «Ρω¬ 

μανός ό Μελφδός καί ή Ακάθιστος» έν Θεσσαλονίκη τύποις Σ. Παντελή καί Ν. ~ενο- 

φωντίδου 1917. Κριτική έκδοσις τοΰ ύμνου τής ακαθίστου εορτής έπί τή βάσει επτά 

κωδίκων), υπό Στυλ. Αλεξίου έν τή I. Συνάψει 1914 έν Ήρακλείφ, υπό Ευθυμίου1 

Σ. Κόγκα διακόνου έκ τοΰ έκδοτικοΰ οίκου ί Άγκυρα» έν Άθήναις 1929 και τελευ- 

ταΐον υπό Εμμανουήλ Φ α ρ λ έ κ α, έν Άθήναις 1931. 

Εκκλησιαστική μουσική και * Υμνογραψία. 

4) Ό Ακάθιστος ύμνος εις την Ύπεραγίαν Θεοτόκον. Προσετέθησαν 
δέ καί τά Δοξαστικά Εσπερινού καί Αίνων τοϋ Ευαγγελισμού μετά των 
προσομοίων των Αίνων, δύο “Υμνοι είς την Ύπεραγίαν Θεοτόκον και τό 
κείμενον δύο Κανόνων τής Ακαθίστου ών ό εις ανέκδοτος, παρα Εμμανουήλ 

I. Φαρλέκα, γραμματέως τής αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

«Εί γάρ κε σμικρόν επί σμικρφ καταθεΐο 

και θαμά τονθ' ερδοις, τάγα κε μέγα και 

τό γένοιτο». (Ησίοδος) *·. - 

Έν Άθήναις εκ τοΰ τυπογραφείου ή «Μέλισσα» Ίωάννου Ίσουκαριδη· 

καί Νικολάου Βαλή, Σωκράτους 48, Άθήναι [1931]. 

Είς σχήμα μέγα 8ον σελ. 79. Άφιεροΰταιτφ οίκουμενικφ πατριάρχη Φωτίφ τφ Β'. 

Έκ των έν τέλει Κανόνων ό εις (σ. 69 - 73) είναι ό γνιοστός Νικολάου τοΰ Καταοκεπηνοϋ 

έκ τοΰ Θεοτοκαρίου τοΰ Νικοδήμου (έκδ. τοΰ 1849), ό δε άλλος (σ. 74-78) ποίημα 

Ίωαννικίου μονάχου τό πρώτον ήδη έκδιδόμενος. Ή Ακολουθία συνοδεύεται μετά 

σημαδοφώνων. . · · ' 

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως). . ' 

Θεοτόκον Ζώνης Κατάθεσις (Αύγ. λα'). 

Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών καί Δοξάστικοΰ τοϋ Εσπερινού, τριών των 

Άποστίχων μετά Δοξαστικού, Έξαποσιειλαρίων (2) καί τριών Στιχηρών Αίνων, μετά 

Δοξαστικού, Απολυτίκιου καί Κοντακίου. (Άνατύπωσις έκ των Μηναίων άνευ Κανονος). 

(Στυλ. Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 555-557). 

Θεοτόκου Κοίμησις. 

1) Ακολουθία τοΰ Έσπερινοΰ, τοΰ Όρθρου καί τής Λειτουργίας τής Κοιμήσεως τής 

Θεοτόκου ψαλλόμενη τή ΙΕ' Αύγουστου. Έν Άθήναις έκ τοϋ τυπογραφείου των έκδοτων 

Α. Κολλαράκη καί Ν. Τριαντάφυλλου υπό τό ΔημαρχεΧον 1887. 

(Βιβλιοθήκη Ηωασαφαίων άριθ. 31). 
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2) Ακολουθία πλήρης έκ των Μηναίων άνατυπωθεΐσα υπό Στυλ. Αλεξίου, 
(έν Ίερφ Συνάψει σ. 586 - 542). 

Θεοτόκου Σύναξις (Δεκεμ. κς'). 

Ακολουθία (ελλιπής) μετά τεσσάρων ιδιομέλων των Άποστίχων καί Δοξαστικοί 
των Αίνων. (Άνατύπωσις έκ των Μηναίων). 

(Στυλ. Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 848-349). 

Θεοτόκον ' Υπαπαντή (Φεβρ. β'). 

1) Ακολουθία ώς έν τοϊς Μηναίοις, έξ ής παρεί,,είφθη μόνον ό Κανών. 

(Στυλ. Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 426-431). 

2) Κανών Ιαμβικός εις την Ύπαπαντήν φέρων ακροστιχίδα δΤ ήρο3ελε- 

γείων χήνδε: 

Σήμερον αθανάτοιο ενς πάίς εκ γενέτοιο 
ές νέον άγνήσιν ί'κετο εν παλάμαις 
ον πρέσβυς φρίττων χαίρων τε φέρει κατ ήτορ 
άλΧ Άννα σφ δοίης γ όλβία νμνοπόλω. 

Έξεδόθη υπό Α. Π. Κεραμέως έν Άνεκδ, Συμαϊκών Αφ (καί μόνφ) τεύχει 
έν Σμύρνη 1880. 

θεοφίλον μάρτνρος (*|* 1635 - Ιουλίου κδ'). 

Ακολουθία καί βίος του αγίου μάρτυρος Θεοφίλου· ποίημα Νικηφόρου 
τού Χίου. Τη 24 Τουλίου έορτάζομεν την μνήμην καί την αθλησιν τού αγίου 
μάρτυρος Θεοφίλου καταγόμενου έκ Ζακύνθου καί άθλήσαντος έν Χίφ 
έν έτει 1635. 

Νέον Χιακόν Λειμιονάριον σ. 309 - 318. Άκο?«.ουθίαν εις τον μάρτυρα Θεόφιλον 
έποίησε καί ό Γεώργιος Κορέσιος ό Χίος, έξ ής τινά των ιδιομέλων συνεξεδόθησαν καί 
ενταύθα έπ’όνόματι αυτού, ώς τό Δοξαστικόν τού εσπερινού καί Στιχηρά τών άποστίχων 
(σ. 309, 310) καί τό Δοξαστικόν τών Αίνων (σ. 317). Ό Κανών, τού Νικηφόρου ποίημα 
(εις ήχον δ' Ανοίξω τό στόμα μου) άνευ άκροστιχίδος. Έν σ. 314-316 μαρτύριον τού 
άγ. Θεοφίλου, οΰ ή αρχή: «Ούτος ό νεοφανής καί λαμπρότατος άστήρ Θεόφιλος ήτον 
από τήν νήσον Ζάκυνθον, ναύτης τήν τέχνην καί έταξείδευε μέ ένα καράβι». Έν τέλει 
Μεγαλυνάρια (2). 

Θύρσον επισκόπου Καμπαοίας. 

Ακολουθία τού άγιου Θύρσου έπισκόπου Καμπασίας Λευκωσία 1920. 

Τύποις Μουσών Γ. X. Ύψηλάντου. 

(Τδε Κυπριακά Χρονικά έ'τ. Β' σ. 172). 

Ιερωνύμου (Ιουνίου ιε'). 

Ακολουθία τού οσίου πατρός ημών Ιερωνύμου άσκήσαντος έν Βηθλεέμ, 

συντεθεΐσα υπό Νήφωνος "Αγιορείτου, συμπληρωθεισα δέ καί έκδιδομένη 
έπιμελεία τού καθηγουμένου τού ίερ. Κοινοβίου Σίμωνος Πέτρας Αρχιμαν¬ 

δρίτου "Ιερωνύμου. "Αθήναι τύποις Α.Ε.Β.Ε. Π.Γ.Μ. Μακρής καί Σια 1925. 
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ΕΙς σχήμα 4°.ν σ. 38- Έν αρχή ωραία ολοσέλιδος είκών τοΰ αγίου Ιερωνύμου συγ- 

γράφοντος έν τή έρήμω. σ. 1 - 24 ή Ακολουθία μετά δύο Κανόνων. 'Ο εις τού Αγιορεί¬ 

του Νήφωνος φερτόν ακροστιχίδα «Ίερωνύμιρτόν ύμνον σοιέξάδω» καί ό έτερος ποίημα 
Ιερωνύμου αρχιμανδρίτου ήγουμένου Σίμωνος Πέτρας, φέρων ακροστιχίδα «Άσματα 
μέλπω σοι θεοφόρε πάτερ Ιερώνυμε». Έν τή 1 σελ. σημειούται. «Ακολουθία φιλοπονη- 

θεΐσα υπό Νήφωνος μοναχού έν έτει ρωπΤ', συμπληρωθεισα δέ υπό τοΰ ελάχιστου Ιερω¬ 

νύμου μοναχού Σιμοινοπετρίτου έν έτει αιο^γ! (1893)». Έν σελ. 25-31 «οίκοι κατ’ά?,.φά- 

βητον εις τον όσιον πατέρα ημών “Ιερώνυμον ποίημα Γερασίμου ιερομόναχου Ναξίου 
τού έκ τής Ίβηριτικής Σκήτης τοΰ τιμίου Προδρόμου έν Άγίφ» ’Όρει». Έν σ. 16 Συνα- 

ξάριον σύντομον, ού ή αρχή : Ούτος ό όσιος πατήρ ημών Ιερώνυμος ήν σύγχρονος τοΰ 
έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, τού οποίου καί μαθητής έχρημάτισεν 
έν έτει τν'». Έν σελ. 32-35 «τοΰ μακαρίου Ιερωνύμου (κατά Ιουδαίων) διάλογος περί 
τής αγίας Τριάδος» (άντεγράφη έκ τής πατρολογίας τού Μΐ§ιιε τ. 40 τ. 848 - 860). 

σελ. 35 - 37 «τοΰ αυτού μακαρίου “Ιερωνύμου φιλοπονία παντί χριστιανφ ωφελούσα 
κατ’ έρωταπόκρισιν». Έν σελ. 37-38. «Έκ τών τού Ίοίάννου τοΰ Δαμασκηνού περί 
προσκυνήσεως τών άγιων εικόνων. Λόγος τρίτος βιβλ. III τόμος α'. παρ. 385». 

(Βιβλιοθήκη τού συγγραφέως). 

5Ισίδωρον μεγαλομάρτυρος ( -ή 255 - Μαΐου 14). 

Ακολουθία καί βίος τοΰ αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Ισιδώρου. 

Τη 14Ή Μαΐου έορτάζομεν τήν μνήμην καί τήν αθλησιν τού άγιου Μεγαλο¬ 

μάρτυρος Ισιδώρου τού από "Αλεξανδρείας καταγόμενου καί άθλήσαντος έν 

Χίφ έν έτει 255 από Χριστού. 

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 223-231. Ή άκολουθία άνώνυμος- Ό Κανών ώσαύ- 

τως άνωνύμως φέρει ακροστιχίδα. «Τον κλεινόν Ισίδωρον ύμνώ προφρόνως» (ήχος πλ. 

δ'. Υγρόν διοδεύσας), άλλ’ είναι έργον τού ποιητοΰ Θεοφάνους τοΰ Γραπτού, έκ τών 
έντυπων Μηναιιον άνατυποιθείς, ώς καί ή λοιπή άκολουθία, πλήν τού Δοξαστικού τού 
εσπερινού, τών Ιδιομέλων τής Λιτής, τών Στιχηρών Άποστίχων, τοΰ Άπο?νυτικίου, τών 
δύο Καθισμάτιον, καί τών δύο Κοντακίων μετά τού Οίκου, καί τών Έξαποστειλαρίων 
μετά τών Στιχηρών τών Αίνων καί Μεγαλυναρίων άτινά είσι μεταγενεστέρων έργα, ίσως 
Αθανασίου τοΰ Παρίου ή Νικηφόρου τοΰ Χίου. Έν σ. 228-229 σύντομον Συναξάριον, 

ού ή άρχή : «Ό ένδοξος μάρτυς τοΰ Χριστού Ισίδωρος ήτον εις τον καιρόν τού βασιλέως 
Δεκίου άπό τήν πόλιν Αλεξάνδρειαν καταγόμενος καί ών στρατιώτης είχεν τήν τάξιν 
τοΰ Ώπίωνος». Έν τέλει (σ. 231) Μεγαλυνάρια (2). 

Ίωάννον Δαμασκηνόν (Δεκ. δ'.). 

Άκολουθία μετά τριών Στιχηρών τού εσπερινού, τριών τών Άποστίχων μετά 
Δοξαστικού, Κοντακίου καί Απολυτίκιου. Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων, άνευ Κανόνος. 

(Στυλ. Αλεξίου, Τερά Σύνοψις σ. 291-294). 

Ίωάννον τον Έρημίτον καί τών 98 συνασκητών αυτού τών έν τή Κρήτη 

λαμψάντων (Όκτ. 7). 

Ακολουθία μετά έξ Στιχηρών τού Εσπερινού καί Δοξαστικού, τριών τών Απο- 

στίχων καί Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων καί τεσσάρων Στιχηρών τών Αΐνιον μετά 

Δοξαστικού. 
(Στυλ. Αλεξίου, “Ιερά Σύνοψις σ. 228-232). 
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3 Ιωάννον ΕνγοΑτων τον Μανρόποδος (’Οκτωβρίου 5). 

Ακολουθία εις τον έν άγίοις πατέρα ημών Τωάννην μητροπολίτην των 
Εΰχα'ίτων γεγονυΐα παρά Θεοδώρου Κοιτωνίτου καί βασιλικού νοταρίου του 

ανεψιού αυτοί). 

Έξεδόθη ύπ’ έμοΰ μετά βιογραφικοϋ σημειώματος έκ του Παλατινοΰ Κώδ. 138 

φ. 214 β (Ρβίαίτηιΐδ Οταβουε) εις τά «Εναίσιμα επί τη τριακοστή πέμπτη έπετηρίδι της 

επιστημονικής δράσεως τοΰ Μάκαριωτάχου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, αρχιεπισκόπου 

Αθηνών καί πάσης Ελλάδος. Έπεμελήθη καί έξέδωκε Γρηγόριος X. Παπαμιχαήλ 

τακτικός καθηγητής τοΰ πανεπιστημίου Αθηνών. Τύποις Άναπλάσεως, !Αθήναι οδός 

Σταδίου 44 α^)λα'». (Έν σ. 428- 437). 

Ίωάννον τοΰ Θεολόγον (Σεπτ. 26). 

Ακολουθία περιλαμβάνουσα τρία Στιχηρά τοΰ Εσπερινού μετά Δοξαστικού, τρία 

τών Άποστίχων μετά Δοξαστικού, Έξαποστειλάρια δυο, καί τέσσαρα Στιχηρά τών Αίνων 

μετά Δοξαστικού. Άνατύπωσις έκ τών εντόπιον Μηναίων. 

(Στυλ. Αλεξίου, Ιερά Συνοψις σελ. 222-224). 

Ίωάννον Καλυβίτου. 

Ακολουθία του οσίου πατρός ημών Τωάννου του Καλυβίτου. Έκδίδεται 
δαπάνη καί επιμελεία του Καθηγουμένου I. Μονής Χρυσοπηγής κ. Γεννα¬ 

δίου Τζιορζάκη. Έν Χανίοις εκ τοΰ Τυπογραφείου Ν. Κ. Περάκη 1926. 

Εις σχήμα 8ον σελ. 13. Έν σ. 3 «Άναπλήρωσις τής ίεράς Ακολουθίας τοΰ οσίου 

πατρός ή μών Τωάννου τοΰ Καλυβίτου, ποίη μα Τωάννου Τερομονάχου Κ α τ ο υ- 

νακιώτου». Περιέχει τρία Στιχηρά μετά Δοξαστικού (έκ του έντυπου Μηναίου), τέσ¬ 

σαρα ιδιόμελα τής Λιτής (σ. 4-5), τρία Στιχηρά μετά Δοξαστικού τών άποστίχοιν, τρία 

Καθίσματα (σ. 7) καί τον κανόνα εις ήχον δ'. Ανοίξω τό στόμα μου. Έν σ. 12 Έξαπο- 

στειλάρια τρία, Δοξαστικόν εις ήχον πλ. β' καί εν Μεγαλυνάριον (σ. 13). 

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως). 

Ίωάννον Χρυσοστόμου λειψάνου ανακομιδή (Ίαν. κζ'). 

Ακολουθία μετά έξ Στιχηρών καί Δοξαστικού εις τον εσπερινόν, τριών τών Άπο¬ 

στίχων μετά Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίιον (2) καί τεσσάρων Στιχηρών τών Αίνων μετά 

Δοξαστικού. (Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων, άνευ τοΰ κανόνος). 

(Στυλ. Αλεξίου, Ιερά Συνοψις σ. 416-419). 

Κοσμά και Δαμιανόν των Αναργύρων. 

Κανών παρακλητικός αγίων Ανάργυρων. 

Εΰρηται έν τφ έξωφύλλφ τών Παρακλητικών κανόνων καί χαιρετισμών τοΰ απο¬ 

στόλου Άνδρέου, σημειούμενος ώς έκδοθείς ύπ’ άριθ. 7 έν τή σειρά τών έκδόσειυν τής 

ορθοδόξου Χριστιανικής ενιόσεως Νέων Πατρών (Ο. X. Ε. Ν. Πατρών). Πωλείται είς τό 

Βιβλιοπωλεΐον Ο.Χ. Ε. Ν. Πατρών οδός Γεροκωστοπού?ι.ου 60 αντί δρ. 2. 

Κυρίλλου επισκόπου Γορτννης (Ίουν. ιδ ”). 

Ακολουθία πλήρης, έξ ής μόνον ελλείπει ό Κανών, Ή ακολουθία αυτή αγνώστου 
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ποιητοΰ πρώτον ήδη δημοσιεύεται, διάφορος ούσα τής έν Κώδιξι φερομένης Ακολουθίας 

τής συντεθείσης υπό τοΰ ύμνογράφου Ιωσήφ. 

(Στυλ. Αλεξίου, Ιερά Συνοψις σ. 479-484). 

Κωνσταντίνον καί Ελένης (Μαΐου κα'). 

Ακολουθία ώς έν τοϊς Μηναίοις, έξ ής ελλείπει ό κανών. 

(Στυλ. Αλεξίου, Ιερά Συνοψις σ. 471-475). 

Μακαρίου αρχιεπισκόπου Κόρινθόν 1805 - ’Απριλ. ιζ')· 

’Ακολουθία τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Μακαρίου αρχιεπισκόπου Κόριν¬ 

θου τοΰ έν Χίω διαλάμψαντος έν ετει από Χρίστου 1805 Απριλίου 17. 

Νέον Χιακόν Λειμιονάριον σ. 187 - 210 άνωνύμως. Τό Άπολυτίκιον (σ. 189) σημειοΰ- 

ται ώς ποίημα Αθανασίου τού Παρίου, ό δέ κανών (σ. 190) φέρει ακροστιχίδα άλφάβη- 

τον αντίστροφον καί έν τοϊς Θεοτοκίοις «Νικηφόρου» ουτινος τυγχάνει έργον καί ή όλη 

Ακολουθία. Έν σ. 194-204. «Βίος καί πολιτεία τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Μακαρίου 

αρχιεπισκόπου Κορίνθου τοΰ Νοταρά συγγραφεΐσα υπό τοΰ αοιδίμου Ιεροδιδασκάλου 

Αθανασίου τοΰ Παρίου (εκ τοΰ αρχαίου χειρογράφου)*·. Αρχή: «Επαινετή βέβαια, καί 

θαυμαστή έστάθη πάντοτε καί πανταχοϋ, ώς Θεία καί Θεοποιός ή αρετή. Τις δεν το 

ήξεύρει; Και τίς δεν τό ομολογεί;»· έν σ. 204-210 «Θαύματα τοΰ αγίου Μακαρίου»* 

αναγράφονται ιβ' αύτοϋ θαύματα. 

Μαρίας τής Θεοτόκον. 

1) Ακολουθία τής μακαρίας Παρθένου Μαρίας κατά την έπανόρθωσίν 
τε και έκδοσιν τοΰ Ρωμαίων άρχιερέως μετά τών επτά ψαλμών τής Μετά¬ 

νοιας. ΡίΠανιή ΜΌΟΟΧΟν. Εχ Τγρο§-πιρΜίΐ δοηιίηΕΓΠ. 

Βιβλ. Γενναδίου έν Αονδίνφ. Έτέρα έκδοσις έν Παταβίω ΜΌΟΧΟνίΙΙ σημειοΰται 

έν σ. 19 τοΰ καταλόγου τών ευρισκομένων βιβλίων έν τη Βιβλιοθήκη τοΰ ελληνικού 

Σχολείου Φλαγγίνη. Βενετία έκ τοΰ ελληνικού Τυπογρ. ό Φοΐνιξ. 1897. 

2) Ακολουθία τής ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Μαρίας Ένετιησι 

αψμδ'. 1744. 

Κατά τον Κατάλογον τών ευρισκομένων βιβλίων έν τή Βιβλιοθήκη τοΰ Ελληνικού 

Σχολείου Φλαγγίνη ύπ’ άριθ. 630 (σελ. Καταλόγου 28). 

Μαρίας Μαγδαληνής (Ιουλίου κβ'). 

^Ακολουθία τής αγίας ενδόξου Μυροφόρου καί Τσαποστολου τοΰ Χρί¬ 

στου Μαρίας τής Μαγδαληνής επιμελεία τοΰ καθηγουμένου τής ίεράς μονής 
Σίμωνος Πέτρας αρχιμανδρίτου *Ιερωνυμου. Εν Αθηναις εκ τών τυπογρα¬ 

φικών καταστημάτων τής εταιρείας Π. Γ. Μακρή καί Σιας α^κδ. 

Συνεξεδόθη μετά τής Ακολουθίας τοΰ οσίου Σίμωνος τοΰ κτίτορος τής μονής 

Σίμωνος Πέτρας (έν άγίψ "Ορει)· ΐδε Ακολουθίαν Σίμωνος Πέτρας. Ή μονή τοΰ Σίμω¬ 

νος τελεί πανήγυριν τή κβ' Ιουλίου ως θησαυρίζουσα την αριστεραν παλάμην μετά τών 

δακτύλων τής Μαγδαληνής Μαρίας. Έκτος τής είς τήν μνήμην αυτής Ακολουθίας συν¬ 

εξεδόθη καί μεθέορτος τοιαύτη (κατά τήν κγ' του Ιουλίου μηνός) σ. 142 -150, μετά κδ 
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I: 

Οίκων, παρακλητικού κανόνος (σ. 159 -164) ποίημα Ιακώβου μονάχου, καί * Αγιασμοί I 

(σ. 165-175). * | 

Μαρίνης μεγάλομάρτνρος (Τουλ. ιζ'). 

Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών τοΰ εσπερινού καί Δοξαστικοί, τριών τών Άπο- 

στίχων καί Δοξαστικοί, Έξαποστειλαρίου, καί τριών Στιχηρών τών Αίνων μετά Δόξα- 1 

στικοϋ. (Άνατύπωσις έκ τών έντυπων, άνευ κανόνος). 

(Στυλ. Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 506-509). ^ 

Μαρκέλλας τής Χιοπολίτιδος^ 1500—Ιουλίου κβ'). 

"Ακολουθία βίος καί μαρτύριον της άγιας παρθένομάρτυρος Μαρκέλλης 
τής Χιοπολίτιδος πονηθεΐσα μέν εν πρώτοις υπό ανώνυμου τίνος διορθω- 

θεΐσα δέ παρά Νικηφόρου τοΰ Χίου- τή 22* Ιουλίου έορτσ.ζομεν την μνή- 

Μ·ΤΙν καί την άθλησιν τής αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλλης, καταγόμενης 
έκ Χίου καί άθλησάσης έν τή ιδία πατρίδι υπό τοΰ Ιδιου πατρός αυτής, έν 
ετει 1500 από Χρίστου. ' 

Νέον Χιακον Λειμωναριον σ. 297 - 808. ΕΙς κανών (εις ήχον δλ Ανοίξω τό στόμα 

μου) άνευ ακροστιχίδος. Μετά τό Κοντάκιον (σ. 302-806) ό βίος τής Μαρκέλλης, ού ή 

αρχή : «Αύτη ή αγία Παρθενομάρτυς καί άθλοφόρος τοΰ Χρίστου Μαρκέλλα περίπου 

τούς τριακοσίους χρόνους γνωρίζεται καί κηρύττεται αγία καί μάρτυς εις την νήσον 
Χίον». Έν τελεί τής Ακολουθίας Μεγαλυνάρια (2). 

Μάρκον τον νέον (*}-1801 — Ιουνίου ε'). 

"Ακολουθία τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Μάρκου τοΰ νέου πονηθεισα 
παρα Νικηφόρου τοΰ Χίου. Τή 5 Ιουνίου εορτάζομεν την μνήμην καί την $? 

άθλησιν τοΰ άγιου μεγαλομάρτυρος Μάρκου τοΰ Νέου τοΰ από Σμύρνης 
καταγόμενου, καί άθλήσαντος έν Χίφ έν έτει 1801 από Χριστοΰ. 

Νέον Χιακον Λειμωναριον σ. 250-270. Κανόνες δύο άνευ ακροστιχίδος. Μετά τό 

Κοντάκιον (σ. 258-267) «Άθλησις τοΰ αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Μάρκου τοΰ έν 

Χίφ». Αρχή; «Εϊη δεδοξασμένον καί ύπερύμνητον τό όνομα τοΰ κυρίου ημών Ίησοΰ 

Χρίστου, ότι όσον ή Ευρώπη αφρίζει καί μαίνεται έναντίον τής θεϊκής του μεγαλειότη- 

τος, άλλο τόσον τά Ανατολικά ταΰτα μέρη δεν λείπουσι νά προβάλλουν άκατάπαυστα 

κατά διαφόρους πόλεις καί χώρας κήρυκας». Έν υποσημειώσει ό Νικηφόρος, ό καί συν¬ 

τάκτης τής Ακολουθίας, σημειοϊ ότι «τό μαρτύριον τοΰτο συνεγράφη υπό τοΰ φιλο- 

μαρτυρος καί σεβασμιίοτάτου ημών Διδασκάλου Κυρίου Αθανασίου τοΰ Παρίου» σ. 258 ί|ί 
σημ. 1). Έν τέλει τής Ακολουθίας Μεγαλυνάρια (2). Τ 

Μαρτύρων μ' τών εν Σεβαστεία (Μαρτ. θ'). ;Ί 
Ακο?^ουθία μετά τριών Στιχηρών Ιδιομέλων καί Δοξαστικού είς τον εσπερινόν, Φ 

Εξαποστειλαρίων (2), τριών Στιχηρών και πέντε Ιδιομέλων είς τούς Αίνους. (Άνατύπω- 4 

σις έκ τών Μηναίων, άνευ τοΰ Κανόνος). I 

(Στυλ. Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 447-450). | 

Ματθαίον τον Εναγγελιστον (Νοεμ. ι'Γ'). | 

Ακολουθία μετά έξ Στιχηρών καί Δοξαστικού τοΰ εσπερινού, τριών Στιχηρών καί 

Δοξαστικού τών Άποστίχων, Εξαποστειλαρίων (2) καί τεσσάρων Στιχηρών τών Αίνων 

μετά Δοξαστικού (ανατυπωσις έκ τών Μηναίων, άνευ Κανόνος). 

(Στυλ. Αλεξίου, Τερά Σύνοψις σ. 266 - 269). 
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Ματρώνης τής Χιοπολίτιδος (^1462 — Όκτ. κ'). 

1) "Ακολουθία καί βίος τής όσιας καί θεοφόρου μητρός ημών Ματρώ¬ 

νης τής Χιοπολίτιδος. 

Νέον Χιακον Λειμωναριον σ. 52- 66. Ό Κανών ποίημα Νικήτα [μητροπολίτου 

Ρόδου] φέρει ακροστιχίδα «Ματριόναν υμνώ τής Χίου τήν προστάτη·. Νικήτας» (ήχος δ' 

πρός τό Ανοίξω τό στόμα μου), μετά τό Κοντάκιον (σ. 57-64) βίος τής όσιας Ματρώ- 

νης, ού ή άρχή : «Αΰτη ή όσια καί θαυματουργός Μήτηρ ημών Ματρώνα ή τον άπό τήν 

νήσον Χίον, άπό τό χωρίον τό καλούμενον έτι καί σήμερον Βολισσόν, τό όποιον είναι 
είς τό επάνω καί βόρειον μέρος τής Χίου». 

2) Οίκοι είκοσι τέσσαρες είς τήν όσίαν καί θεοφόρον μητέρα ημών 
Ματρότναν τήν Χιοπολίτιδα ποιηθέντες παρά Νικηφόρου τοΰ Χίου. 

Νέον Χιακον Αειμωνάριον σ. 334-338. Έκ αημειώσεως τοΰ εκδότου μανθάνομεν 

ότι «οι οίκοι ούτοι εύρέθησαν έν τή γυναικεία μονή τών Χαλάνδρων υπό ηγουμένου τής 

μονής Μυρσινιδίου αρχιμανδρίτου Χριστοφόρου Σερέμελη, γραφέντες ίδιοχείρως ύπό 

Νικηφόρου τοΰ Χίου ιος τό περισοοθέν δίστιχον έπιβεβαιοϊ: 

«Η μεν χειρ ή γράψασα μέλλει φθαρήναι 

γραφή δέ μένει είς χρόνους πληρέστατους 

ι Νικηφόρου». 

Ματρώνης τής Χιοπολίτιδος ("Ιουλίου ιεή. 

3) "Ακολουθία εις τήν εορτήν τής ευρέσεους τής τίμιας κάρας τής όσιας 
μητρός ημών Ματρόννης τής Χιοπολίτιδος (διορθωθεισα ώς οίόν τε υπό τοΰ 
Νικηφόρου τοΰ Χίου). 

Νέον Χιακον Λειμωναριον σ. 290-297. Ό κανών (ήχος πλ. δ' Αρματηλάτην Φαραώ) 

άνευ ακροστιχίδος· έν σ. 295 σύντομον Συναξάριον περί τής εύρέσεως τής κάρας τής 

οσίας Ματρώνης, ού ή άρχή : «Χρόνου ίκανοΰ διαπεράσαντος μετά τον θάνατον καί τήν 

ταφήν τής οσίας, καί τών θαυμάτων αυτής, ώς έκ πηγής ακένωτου είς αΰξησιν γενομέ- 

νων»· έν τέλει Μεγαίιυνάριον (1). 

Μεθόδιόν πατριάρχον Κωνσταντινουπόλεως. 

«Τεύχος ιερόν περιέχον τήν άσμαακήν "Ακολουθίαν, τον βίον, παρά- 

κλησιν καί ΚΔ' κατ" άλφάβητον οΐκους τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Μεθο¬ 

δίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλειος τοΰ όμολογητοΰ, νυν τό πρώτον 
έκδιδοται τύποις δαπάναις τοΰ πανοσιωτάτου ιερομονάχου Μ εθο δ ίου Καυ- 

σοκαλυβίτου. "Αθήναι τύποις Α.Ε.Β.Ε. Π. Γ. Μακρής καί Σι«, 1926». 

Είς σχήμα 4°ν (σ. 63.) Πλήρης Ακολουθία μετά μικροΰ καί μεγάλου εσπερινού 

καί κανόνων δύο (σ. 14)· ό πρώτος φέρει ακροστιχίδα: «Άρχιερεία Θεοΐο Μεθόδιον 

άσμασι μέλπω» (ήχος β' Δεύτε λαοί: Άρχή : «Άπαγςογής καί προνομής δουλείας με»)· ό 

δεύτερος ποίημα Φιοτίου (σ. 15) φέρει ακροστιχίδα «Μεθοδίφ Φώτιος ύμνον προσφέρω» 

( Ηχος πλ. β'. Ώς έν ήπείρω πεζεύσας, Άρχή: «Μαρμαρυγάς άπαστράπτοιν τών αρε¬ 

τών»)· τών δυο τούτων κανόνων προηγείται έτερος κανών είς τήν Θεοτόκον (ήχος 

β' Δεΰτε λαοί. Άρχή: «Σέ του Θεού τό καθαρώτατον σκήνωμα»). Τά τών Αίνων Στι- 

χηρά προσόμοια σ. 30 (ήχος δ'. Ώς γενναΐον έν μάρτυσι. Άρχή : «Ώς ωραίοι οί πόδες 

σου... β°ν Τφ πυρί τφ τοΰ πνεύματος... γ°ν Τής σοφίας τοϊς ρεύμασι, ώς καί τό Δόξα- 
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οτικόν {ήχος πλ. β') «Φιλοσοφία κοσμήσας τον βίον σου» επιγράφονται ποίημα τοΰ 

Φωτίου. Έν σελ. 33 «Βίος καί άθλα τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Μεθοδίου αρχιεπι¬ 

σκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοΰ όμολογητοΰ*. Αρχή: «Πάτερ ευλόγησον. Δεν είναι 

τινάς όπου νά μή γινώσκη τά μεγαλεία καί τά προτερήματα τής μεγαλοδόξου καί βασι- 

λίδος των πόλεων»· εις γ' αναγνώσεις διηρημένος ό βίος έν δυσί στήλαις διήκει μέχρι 

σελ. 42. Μετά τον βίον (σ. 43) «Παράκλησις εις τον "Αγιον Μεθόδιον Πατριάρχην Κων¬ 

σταντινουπόλεως τον ομολογητήν. Μετά τον ευλογητόν, τό Κύριε εισάκουσον. Εΐτα τά 

παρόντα τροπάρια. "Ηχος δ'. Ό υψωθείς έν τώ σταυρφ έκουσίως». Αρχή: «Τφ ιεράρχη 

οί πιστοί νυν προσδράμωμεν». Τά τροπάρια τής παρακλήσεως ώς καί οι κδ' ΟΙκοί είσι 

ποίημα Μεθοδίου ίερομονάχου Σ ι μ ω νοπ ε τ ρ ί τ ο υ (σημ. σελ. 51)· ό κανών 

τής παρακλήσεως (σ. 43 ήχος πλ. δ'Αρματηλάτην). Αρχή : «Φαεινοτάταις άστραπαϊς 

τοΰ πνεύματος καταλαμπόμενος» ό άνωνύμως φερόμενος είναι ποίημα Διονυσίου Αγιαν- 

νίτου. Έν σελ. 52 «Οίκοι κατ’ άλφάβητον κδ' ήτοι χαιρετισμοί είς τον έν άγίοις πατέρα 

ημών Μεθόδιον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως τον ομολογητήν. Κοντάκιον ήχος 

πλ. δ' Τή ύπερμάχψ· Όρθοδοξίας την λαμπράν καί θείαν σάλπιγγα. Οί Οίκοι. Αρχομαί 

σου τών ύμνων, ώ θειότατε πάτερ, Μεθόδιε σοφέ πατριάρχα». Έν σελ. 61 «Σημειώματα» 

περί τής Σκήτης Καυσοκαλυβίων καί τών έν αυτή άσκησάντων οσίων πατέρων έν σελ. 

63 «Παροράματα». 

(Βιβλιοθήκη Καλ/ύβης Ίωασαφαίων καί τού συγγραφέο>ς). 

Μελετίου τον όμολογητον (Ίανουαρ. ΐθ/). 

«Ακολουθία τοΰ οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Μελετίου τοΰ όμο- 

λογητοΰ, φιλοπονηθεΐσα μέρος μέν αυτής υπό τίνος Μελετίου παλαιού, μέρος 

δέ αυτής υπό Νικοδήμου τοΰ 'Αγιορείτου». 

Έν τφ άγιορειτικώ περιοδικφ ο «νΑθως» έτος Β' τευχ- Η' καί Θ' έν οις ή Αλφαβη- 

ταλφάβητος Μελετίου τοΰ όμολογητοΰ· έν άγίω Όρει 1928 (γρ. εν Θεσσαλονίκη) υπό 

Σπυρίδωνος Λαυριώτου ίατροΰ. Έν σελ. 617 εΰρηται ή έν λογψ Ακολουθία μετά μικροΰ 

καί μεγάλου εσπερινού καί δύο κανόνων ό α°ς φέρει ακροστιχίδα: «Μελετίφ ομώνυμος 

ύμνον αδει» (μέχρι τής ζ' φδής) ("Ηχος πλ. δ' Ύγράν διοδεύσας). Αρχή: «Μελέτην τον 

βίον πνευματικήν, ένθέοις άγώσιν ένστησάμενος όλικώς»· ό β°? φέρει ακροστιχίδα «Με¬ 

λέτιον τον θειον εύφημώ λόγοις» ποίημα Νικοδήμου Αγιορείτου· (ήχος πλ. δ Αρματη¬ 

λάτην). Αρχή : «Μελέτην νόμου τοΰ Θεοΰ ποιούμενος 

Συναξαριού). 

την άπασάν σου ζωήν»· (ανευ 

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως). 

Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου (Νοεμβ. ια'). 

Ακολουθία μετά έξ Στιχηρών τοΰ εσπερινού καί Δοξαστικού, τριών τών Άποστί- 

χων μετά Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων (2) καί τεσσάρων Στιχηρών τών Αίνων μετά | 

Δοξαστικού. (’Άνευ κανόνος, άνατύπωσις έκ τών έντυπων). ί; 

(Στυλ. Αλεξίου, Τερά Σύνοψις σ. 261 -264). 

Μιχαήλ αρχιστρατήγου Σύναξις (Νοεμβ. η'). 

Ακολουθία μετά έξ Στιχηρών καί Δοξαστικού τοΰ εσπερινού, τριών τών Αποστί- 

χων μετά Δοξαστικού, τεσσάρων Έξαποστειλαρίων καί τριών Στιχηρών τών Αίνων μετά 

Δοξαστικού (άνευ κανόνος, άνατύπωσις έκ τών Μηναίων). 

(Στυλ. Αλεξίου), Ιερά Σύνοψις ο. 255 - 259. 
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Μοδέστον 'Ιεροσολύμων (Δεκεμ. ιη'). 

Ακολουθία τοΰ έν άγίοις πατρός ημών ΐερομάρτυρος καί θαυματουρ- 

γοΰ Μοδέστου αρχιεπισκόπου 'Ιεροσολΰμων -ψαλλόμενη τή ιη' Δεκεμβρίου. 

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον ο. 117 -126. Κανών είς άνωνύμως, άλλ* έστιν ούτος 

ποίημα Ίωάννου επισκόπου Εύχαΐτων τοΰ Μαυρόποδος. Μετά τό Κοντάκιον (σ. 122-124) 

εκτενές Συναξάριον, οΰ ή αρχή: «Ούτος έγεννήθη από ορθοδόξους γονείς Ευσέβιον και 

Θεοδούλην όνομαζομένους έν τή πόλει Σεβαστείς έν ετει ,ςκη'. 228». Εν σ. 126-127. 

«Ευχή τοΰ αγίου Μοδέστου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων λεγομένη είς πάσαν θανατη- 

φόρον ασθένειαν βοών, ίππων, όνων, ήμιόνων, προβάτων, αιγών, μελισσών καί λοιπών 

ζώων.» Αρχή: «Κύριε Ίησου Χριστέ ό Θεός μου, ό έλεήμων καί πανάγαθος, ό πάσαν 

την νοητήν καί αισθητήν κτίσιν έν σοφία δημιουργήσας». 

Μυρόπης μεγάλομάρτνρος (ή*255—Δεκεμ. β'). 

Ακολουθία τής αγίας μεγαλομάρτυρος Μυρόπης πονηθεΐσα παρά Νικη¬ 

φόρου τοΰ Χίου. 

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 96-102. Κανιόν εΧς είς ήχον ο' (Ωδήν επινίκιον)· 

μετά τό Κοντάκιον (σ. 100-101) σύντομον Συναξάριον, ού ή αρχή: «Αΰτη ή άγια παρ- 

θενομάρτυς Μυρόπη, έγεννήθη είς την πόλιν Έφεσον επειδή δέ άπέθανεν ό πατήρ 

της, καί την άφησεν ανήλικον, άνετράφη από μόνην την μητέρα της». 

Μνρτιδιώτισσα (Σεπτ. κδ'). 

Ακολουθία εις τό υπερφυές θαΰμα όπερ ένήργησεν ή ΰπεραγία Θεο¬ 

τόκος καί αειπάρθενος Μαρία διά τής πάνσεπτου καί θείας αυτής εικόνος 
τής επιλεγόμενης Μυρτιδιωτίσσης έν τή νήσφ τών Κυθήρων δτε τον παρά¬ 

λυτον ήγειρε μετά τεσσαράκοντα ημέρας τής αγίας αυτής Κοιμήσεως· ποίημα 
Σωφρονίου επισκόπου Κυθήρων τοΰ Παγκάλου, άντιγραφεΐσα δέ παρά τοΰ 
ελάχιστου δούλου αυτής μακαρίτου εύγενοΰς Δομενίκου Βαλέριου πλείστοις 
καί έξαισίοις τερατουργήμασι εύεργετηθεντός παρά τής αυτής αγίας εικόνος. 

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 26-43. Έκ τών τριών κανόνων ό μέν είς, ποίημα 

Μελετίου Καλλονά, καθηγουμένου τής Αγκαράνθου άγιας μονής καί πρωτοσυγκέλλου 

τής καθολικής τοΰ Χρίστου μεγάλης εκκλησίας, φέρει ακροστιχίδα: «"Υμνον αδω σοι 

καινόν παρθένε Μαρία άγνή, Μελέτιος Καλλονάς»· (ήχος α'. Ωδήν έπινίκΐον)·ό β°? κανών, 

ποίημα Σωφρονίου τοΰ Παγκάλου, φέρει ακροστιχίδα «την μητέρα μέλψωμεν αρρήτου 

Λόγου» (ήχος ό αυτός)., καί ό γ°? είς ήχον β' (Έν βυθώ κατέστρωσε) τοΰ αύτοΰ Σωφρο¬ 

νίου ποίημα. Μετά τό κοντάκιον (σ.36) υπόμνημα είς τό θαΰμα τής Θεοτόκου τών Μυρ- 

τιδίων, οΰ ή αρχή: «Είς την νήσον τών Κυθήρων ύπήρχεν ένας ερημότοπος λεγόμενος 

Μυρτίδια (διότι όλος ήτον δασωμένος από μυρτιαΐς) κσ.ί ακατοίκητος, άφοΰ μόνον τά 

ζώα τών αγροίκων έβοσκον εκεί». Έν σημειώσει αύτοΰ ό επιμελητής τής έκδόσεως 

Κοραής λέγει ότι διώρθωσε τό λεκτικόν «έπί τό καλλιλογικώτερον». Περί τής Μυρτι- 

διωτίσσης ϊδε τό φυλλάδιον: τά Μυρτίδια ή ό έν Κυθήροις ναός τής Θεοτόκου υπό 

X. Σ. έν Αθήναις 1857. Περί δέ τής Ακολουθίας ϊδε Α. Οΐι&ρρεί, έν Εοΐιοε ά’Οπεηί 

τ. XV (1912) σ. 138-45. πρβλ. καί Ε. Ρ εΐίί, Βίόΐ. άεε Αοοίοοίθΐεδ §τ. σ. 167. 

Μύρωνος επισκόπου Κνωσόν (Αύγ. η ή. 

Ακολουθία πλήρης (έξ ής ελλείπει ό Κανών). 

(Στυλ. Αλεξίου, 'Ιερα Σύνοψις σ. 530-535). 



108 Τ Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου 

Νεκτάριον τον εκ Βρυούλλων ( Ί"... Ιουλίου ια'). 

Ακολουθία καί βίος του αγίου ενδόξου νέου όσιομάρτυρος Νεκταρίου 
τοΰ έκ Βρυούλλων του άσκήσαντος εν τη ιερά Σκήτη τής Θεοπρομήτορος 
αγίας "'Αννης- και τής αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευψήμου Ευφη¬ 

μίας· εκδίδοται : δαπάνη τοΰ πανοσιολογιοτάτου ΓΙαπακαισαρίου Διονυσιάτου 
τοΰ έκ Βρυούλλων. Έν Αθήνας τυπ. Α.Ε,Ε. Νέα Ελληνική Ήώς (I. Χατζη- 

ϊωάννου) Ίπποκράτους 15, 1930. 

Είς σχήμα 8ον σελ. 85· έν σελ. 1 εΐκών τοΰ άγιου «ό έκ Βρυούλλων τής Μ. Ασίας 

όσιομάρτυς Νεκτάριος» έν σ. 5-29 ή Ακολουθία τού άγ. Νεκταρίου μετά τής αγίας 

Ευφημίας, μετά μικρού καί μεγάλου εσπερινού, ιδιομέλων (5) τής Λιτής καί τριών 

κανόνων δ εις τής Θεοτόκου (άνωνύμως) φέρων άκροστιχίδα' «Χαίροις χαράς σκήνωμα 

τής λύπης λυσις ωδή Ίωάννου» (ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην) (ποίημα Ίωάννου τοΰ Μαυ- 

ρόποδος), ό έτερος τού αγίου είς ήχον πλ. δ' (Αρματηλάτην) Αρχή: «"Αναρχε Λόγε 

λόγον μοι πρυτάνευσον όπως υμνήσω σαφώς»· καί ό γ°5 τής άγ. Ευφημίας είς ήχον 6' 

(Ανοίξω τό στόμα μου) Αρχή: Ανοίξω το στόμα μου καί πληρωθήσεται πνεύματος καί 

άσω μελώδημα»- έν σ. 30-35 Βίος τοΰ όσιομάρτυρος Νεκταρίου οΰ ή αρχή: «Κατήγετο 

ούτος δ αληθινός καί αναντίρρητος άγιος από μίαν επίσημον κωμόπολιν τής Μ. Ασίας 

έν τή έπαρχία τοΰ άγιου Εφέσου κείμενην Βρύουλλα ή Βούρλα χυδαϊκώς»* τό έτος τού 

μαρτυρίου αυτού δεν σημειοΰται. 

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως). 

Νικήτα τον Νιουρίον (Ί* 1732—Ιουνίου κα'). 

"Ακολουθία καί βίος τοΰ αγίου νεομάρτυρος Νικήτα τοΰ Νισυρίου άθλή- 

σαντος έν Χάο τή 21 Ιουνίου 1732 ποιηθεΐσα παρά "Αθανασίου Ίβηρίτου. 

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 280-290· δ κανών (είς ήχον πλ. δ'. 'Αρματηλάτην 

Φαραώ) άνευ άκροστιχίδος. Μετά τό Κοντάκιον (σ. 285-288). «Βίος καί μαρτύριον τοΰ 

άγιου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Νικήτα τοΰ Νισυρίου»- Αρχή: «Οΰτος ό νέος μάρτυς τοΰ 

Χριστού Νικήτας, ήτον άπό την Νίσυρον, ή οποία είναι μία μικρά νήσος αναμεταξύ τής 

Κώ καί τής Ρόδου κείμενη». Έν τελεί τής Ακολουθίας Μεγαλυνάρια (2). 

Νικήτα, Ίοιάννον και Ιωσήφ, κτιτόριυν τής Ν. Μονής έν Χίφ. 

Ακολουθία καί βίος των οσίων πατέρων Νικήτα, "Ιωάννου καί "Ιωσήφ 
των έν τψ Προβατείφ δρει τής Χίου άσκησάντων καί κτητόρων τής έν Χίω 
ΐεράς Νέας Μονής. Τή εικοστή Μαΐου έπιτελοΰμεν την μνήμην χών οσίων 
πατέρων Νικήτα, Ίωάννου καί Ιωσήφ, άσκησάντων κατά τά μέσα τοΰ 
10ου μετά Χριστόν αίώνος. 

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 232-249. Έκ των Στιχηρών τοΰ Μεγάλου εσπερινού 

τέσσαρα φέρονται επ’ όνόματι Γρηγορίου Φωτεινού (σ. 233). Έκ δέ των δύο τής Ακο¬ 

λουθίας κανόνων, δ β°? φέρει ακροστιχίδα τό άλφάβητον, έν δέ τοΐς Θεοτοκίοις «Νικη¬ 

φόρου» (τοΰ Χίου) ούτινος έργον καί ή όλη Ακολουθία. Έν σ. 241-246 «Βίος καί 

πολιτεία των οσίων καί θεοφόριον πατέρων ημών Νικήτα, Ίωάννου καί Ιωσήφ των έν 

Χίφ άσκησάντων». Αρχή: «Άγκαλά καί οί άγιοι τοΰ Θεού, δεν εχουσι χρείαν άπό 

άνθρωπίνην δόξαν καί τιμήν μέ τό νά είναι είς την ουράνιον καί θείαν δόξαν, ζώντες 

είς ιόν αιώνα κατά τον Σολ,ομώντα». Έν χέλει (σ. 249) Μεγαλυνάρια (3). 
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Νικηφόρου πατριάρχον Κωνσταντινουπόλεως {Μαρτίου 13). 

"Ακολουθία εις την ανακομιδήν τοΰ λειψάνου. 

Τά έλλείποντα έκ τής έντυπου ακολουθίας τροπάρια έδημοσίευοεν δ Α. Π. Κερα- 

μεύς έκ τοΰ Σαβαϊτικοΰ κώδ. 241 έν τή Έκκλησ. Άληθεία έτ. Κ' (1900) σ. 337-340), ήτοι 

Κάθισμα, Στιχηρά προσόμοια (ποίημα Ιγνατίου), έτερα Στιχηρά είς την μνήμην Νικη¬ 

φόρου (β Ιουνίου), Κάθισμα, Κοντάκιον καί τρεις στροφάς Οίκων, Έξαποστειλάριον 

καί Απολυτίκιον. Έν τφ αύεφ τόμιο τής Έκκλ. Αλήθειας σ. 402 συμπληροί τήν Ακο¬ 

λουθίαν τοΰ Νικηφόρου ό Λαυριώτης Αλέξανδρος διά δημοσιεύσεως Κοντακίου καί 
δύο άλλων στροφών Οίκου έκ Λαυριωτικοΰ κωδικός. 

Νικηφόρου τον Χίον. 

Ακολουθία τοΰ οσίου Νικηφόρου τοΰ Χίου υπό τοΰ αειμνήστου Πρω- 

τοσυγκέλλου Κυρίλλου Τρεχάκη τοΰ Νεαμονησίου καί βίος αΰτοΰ υπό τής 
κ. Αιμιλίας Κ. Σάρου (τό γένος Γ. Ζολώτα). 

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 211-223. Άνατύπωσις έκ τής κατά τό 1907 έν Χίφ 

γενομένης υπό τού συγγραφέως έκδόσεως· τό β°ν Άπο?αιτίκιον (σ. 212) φέρεται ώς 

ποίημα «Κυρίλλου Βαβύλα μαθητοΰ τού αγίου επί τή εύρέοει τού λειψάνου αυτού»· ό 

κανών (σ. 214) φέρει ακροστιχίδα: «"Αγιος εΐ Κύριε καί σέ υμνεί τό πνεύμα μου»· (ήχος 

δ'- Ανοίξω τό στόμα μου). Μετά τό Κοντάκιον (σ. 216-221) «Βίος όσιου Νικηφόρου 

τού Χίου». Αρχή: «Τό όνομα τού οσίου Νικηφόρου είναι είς πάσαν γωνίαν τής Χίου 

γνωστόν καί εκτός ακόμη μεταξύ πάντων τών Χίων όσοι έκ των πατέρων καί παπών 

ήκουσαν περί τοΰ βίου τοΰ αγίου καί παναρέτου αυτού άνδρός». Έν σημειώσει τοΰ εκδό¬ 

του τοΰ Λειμωνάριου Κοραή Παπαντωνάκι (σ. 220) λέγεται ότι «ό βίος ώς καί ή Ακο¬ 

λουθία έγράφησαν τφ 1807 (γρ. 1907) ότε τό πρώτον έτυρτάσθη έπισήμως ό άγιος». 

Νικολάου επισκόπου Μύρων (Δεκεμβρ. ζΓ'). 

Ακολουθία μετά τεσσάρων Στιχηρών καί Δοξαστικού είς τον Εσπερινόν, τριών τών 

Αποστίχων Δόξα καί Νύν, Έξαποστειλαρίων (3) καί τεσσάρων Στιχηρών τών Αίνων 
μετά Δοξαστικού. (Ανατύπωσις έκ τών Μηναίων άνευ κανόνος). 

(Στυλ, Αλεξίου. Ιερά Σύνοψις σ. 295 - 299). 

Λ'ικολάον τον νέον τον εν Βοννένοις τής Θεσσαλίας (Μαΐου 9). 

«Ακολουθία τοΰ αγίου ενδόξου όσιομάρτυρος Νικολάου τοΰ νέου τοΰ 
έν Βουνενοις τής Θεσσαλίας ασκήσαντος καί άθλήσαντος, μετά προλεγομένων 
υπό τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Ιεζεκιήλ τοΰ 
άπό Βελανιδιάς. Έν Άθήναις τΰποις «Φοίνικος» οδός Σταδίου 44 1930». 

Είς Σχήμα 8°ν σελ. 47. Έν αρχή εΐκών τού άγιου. Έν σελ. 15 τά προλεγόμενα τοΰ 

εκδότου έν οίς ποιείται λόγον περί τοΰ άγιου καί τών μέχρι τοΰδε εκδόσεων τής Ακο¬ 

λουθίας, ήν οί κατά καιρούς έκδόται έπεδιοίρθωσαν. Έκ τής έπιδιορθωθείσης υπό 

Ιωσήφ άρχιμ. τοΰ έκ Φουρνά αναδημοσιεύει άπαραλλάκτως καί τήν παρούσαν ένδεκά- 

την έκδοσιν έκ τής έν Βενετίφ τφ 1791 γενομένης. Ή πρώτη τής Ακολουθίας έκδοσις 

έγένετο έν Βενετίςι τφ 1657, ή β' εν Μοσχοπόλει τφ 1736, ή γ' έν Βενετία 1791* ή δ' έν 

Άθήναις τφ 1845, ή ε' έν Πάτραις 1861, ή ς' έν Αθήναις 1873, ή ζ' εν'πάτραις 1875, 

ή η' εν Πάτραις 1905, ή θ' έν Τριπόλει 1906, ή ι' έν Κορίνθφ 1908. Ή ακολουθία 

πλήρης μετά μικρού καί μεγάλου εσπερινού- πρό τού ορθρου (σ. 17) Στίχοι κοινοί είς 

τόν άγιον φέροντες ακροστιχίδα «Ιωσήφ» (τοΰ διασκευαστυΰ Ιωσήφ τοΰ έκ Φουρνά)- 
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αυτόθι «“Ετεροι Στίχοι ώς από του αγίου εις τον συγγραφέα φέροντες ακροστιχίδα 

«Νικόλαος*. Έν σελ. 24 ό κανών (ήχος δ' Ανοίξω τό στόμα μου). Αρχή: «Ά μέτοχον 

δνχα με σοφίας πάσης καί χάριτος καί νοΰν καί διάνοιαν όλως άδόκιμον». Έν σελ. 35 

επιστολή τοϋ διασκευαστοϋ τής Ακολουθίας * Ιωσήφ πρός τον «τιμιώτατον καί λογιό¬ 

τατον καί τω δντι φιλόκαλον καί κοσμιώτατον άνδρα κύριον Κωνσταντίνον» (έκ κώμης 

Κλβιτσοΰ των Άγραφων). Έν τελεί τής επιστολής: «,αψη' Φαρμουθί φθίνοντος· τής σής 

μοι πολυεράστου λογιότητος αδελφός έν πνεύματι ό ταπεινός αρχιμανδρίτης τοΰ οικου¬ 

μενικού θρόνου Ιωσήφ ό έκ Φούρνος των Άγραφων». Έν σελ. 37 «Βίος καί πολιτεία 

τοΰ αγίου καί ενδόξου όσιομάρτυρος Νικολάου τοΰ έν τω των Βουνένων όρει άσκήσαν- 

τος καί άθλήσαντος». Αρχή: «Πάτερ εύλόγησον. Οΰτος ό περιφανής καί αήττητος τοϋ 

Χρίστου στρατιώτης νέος Νικόλαος ήτον από τό μέρος τής Ανατολής άπό γονείς ευσε¬ 

βείς γεννηθείς κατά τό ανθρώπινον». (Περί του βίου τοΰ αγίου ΐδε Ν. I. Γ ι αννοπο ό¬ 

λου, Βίος αγίου Νικολάου τοΰ Νέου καί ή Βουνένη τής Θεσσαλίας, έν Νεολόγου έβδομ. 

Έπιθεωρ. τομ. Γ' (έν Κωνσταντινουπόλει 1894) σ. 698-700, 715-17, 738 -40, 746, καί 

Δ. Στάϊκου έν Προμηθεΐ (Βώλος 1891) σ. 247-51. Έν σελ. 47 προσΟήκαι καί διορθώ¬ 

σεις. (Περί των γενομένων εκδόσεων ΐδε Εοιιίε Ρθίΐί, ΒΐόΙίο^Γ. 063 ΑοοΙοιιΒιϊβδ 

Οτεοηαεε σ. 210 - 214. 

(Βιβλιοθήκη τοϋ συγγραφέως). 

Νικολάου τον έξ Ιχθύος της Κορινθίας (Φεβρ. ιδ ). 

«Ακολουθία τοΰ αγίου νεοφανούς μάρτυρος Νικολάου τοΰ έξ Ίχθΰος 
-τής Κορινθίας μετά προλεγομένων υπό τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί 
Φαναριοφερσάλων Ιεζεκιήλ, τοΰ άπό Βελανιδιάς. Έν “Αθήναις, τΰποις 

«Φοίνικος» οδός Σταδίου 44 1930». 

Σχήμα 8°ν σελ. 64. Έν αρχή ή άφιέρωσις «τω άντιπρυτάνει καί άκαδημαϊκφ 

Κων. I. Δυοβουνιώτη τακτικφ καθηγητή τής Θεολογίας τοΰ Άθήνησι Πανεπιστημίου 

καί τής Ριζαρείου έκκλησ. Σχολής φιλίας πολυετοΰς ενδειξις»* έν σελ. 5-19 τά προλε- 

γόμενα, έν οΐς γίνεται λόγος περί τοΰ κώδικος τοΰ περιέχοντος την έν λόγω ακολουθίαν, 

εύρεθέντος έν τή Μονή τής άγ. Τριάδος τοΰ Σιάμου καί δωρηθέντος εις την Βιβλιοθή¬ 

κην τής Θεολ. Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών· έν τφ β' μέρει ό λόγος περί τών 

αγίων Νικολάων τών γνωστών έν τοΐς Συναξαρισταΐς παρ’οίς λείπει ή μνήμη του έξ 

Ιχθύος Νικολάου πρώτον νΰν γινομένου γνωστού- έν ιφ γ' μέρει περί τοΰ ποιητοϋ τής 

Ακολουθίας ό λόγος Δαμασκηνού, δν ό εκδότης υπολαμβάνει ώς τον Στουθίτην Δαμα¬ 

σκηνόν. Έν σελ. 20 ή ακολουθία μετά μικροΰ καί μεγάλου εσπερινού, λιτής καί κανό¬ 

νων τριών ό α°? τής Θεοτόκου, οΰ ή άκροστιχίς: «Ή τον Λόγον τέξασα δίδου μοι λόγον 

αμήν» (Ήχος 6' Ανοίξω τό στόμα μου). Αρχή: «Ή κόσμον κοσμήσασα τήν εύκοσμίαν 

ώς τέξασα τον κόσμου κοσμήτορα κόσμησον δέομαι»· ό β°? κανών (σ. 30) φέρει ακρο¬ 

στιχίδα: «Τον άρτιφανή μάρτυρα μέλπειν θέμις» έν δέ τοϊς δυσί τελευταίοις τροπαρίοις 

τής θ' ωδής «Δαμασκηνού» (Ήχος πλ. β' Κύματι θαλάσσης). Αρχή: «Τίμιος τφ οντι 

ό θάνατος μάρτυς ό σός έπέφανε»· ό γο? κανών φέρει ακροστιχίδα αβ. έν δέ τοΐς Θεοτο- 

χίοις «τοΰ αύτοΰ». (Ήχος πλ. δ' Αρματηλάτην). Αρχή: «Αμαρτιών μου καί παθών τήν 

ζόφωσιν μακράν άπέλασον». Έν σ. 38 «Μηνί τφ αύτφ (Φεβρ.) ιδ' του άγιου μεγαλομάρ- 

τυρος Νικολάου τοΰ Νεοφανούς» Συναξάριον. «Οδτος ό τοΰ Χριστού γενναίος μάρτυς 

υπήρχεν έξ ευτελούς τίνος χώρας επιχωρίων έθει Ψάρη τήν κλήσιν έσχηκείας, περίπου 

τών τής Κορίνθου ορίων κείμενης». Έν σ. 48 «Σημειώσεις έκδοτου» περί τής Ακολου¬ 

θίας Νικολάου τοΰ έκ Χίου, Νικολάου τοϋ έν Βουνένοις καί Νικολάου τοϋ έκ Καρπε¬ 

νησιού. Έν σ. 49 «Έγκώμιον εις τον νεομάρτυρα Νικόλαον τον νεοφανή συγγραφέν 
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παρά τοΰ εν Ίερομονάχοις ελάχιστου Δαμασκηνού τοΰ Στουδίτου». Αρχή : «Πολλών 

οντων καί μεγάλων δι’ ών έμαυτόν έν τούτων ί τφ άγώνι καθήκον φιλέορτοι*. 

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως). 

Νικολάου τον Χίον (Ί* 1754 — Όκτ. λα'). 

Ακολουθία βίος καί μαρτύριον τοΰ αγίου νεομάρτυρος Νικολάου τοΰ 
Χίου πονηθεΐσα παρά Νικηφόρου τοΰ Χίου. 

Νέον Χιακόν Λειμιονάριον σ. 66-81. Κανόνες δύο. Τοΰ «ον ή άκροστιχίς αβ. Μετά 

τό Κοντάκιον (σ. 74- 78) βίος καί μαρτύριον, οΰ ή αρχή: «Οΰτος ό νέος Μάρτυς τοΰ 

Χρίστου Νικό?.αος ήτον άπό τήνπερίφημον νήσον Χίον άπό χωρίον Καρυαΐς λεγόμενον, 

χριστιανός άνωθεν άπό γονείς καί προγόνους». 

3 Ονουφρίου όσιομάρτυρος (Ί* 1818 — Ίαν. δ '). 

Ακολουθία τοΰ αγίου όσιομάρτυρος Όνουφρίου τοΰ έν Χίφ άθλήσαν¬ 

τος έν έτει 1818 Ιανουάριου 4. 

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 127-141. ΕΤς μόνον κανών φέρων ακροστιχίδα 

«“Υμνοις σε μέλπω, Όνούφριε, συν πόθφ», έν δέ τή θ' φδή «Ιακώβου»· κατά ταϋτα ό 

κανών τής Άκολ,ουθίας είναι έργον τοΰ άγιορείτου Ίακιόβουτοϋ Νεασκητιιάτου (*}* 1865), 

ή δέ λοιπή ακολουθία έργον τοΰ Ίβηρίτου Όνουφρίου δημοσιευθέν υπό τοΰ μοναχού 

Ακακίου τοΰ Προδρομίτου είς τό έπιγραφόμενον βιβλίον «Άκολουθίαι καί μαρτύρια 

τών αγίων ένδοξων τεσσάρων νέων όσιομαρτύρων Ευθυμίου, Ιγνατίου, Ακακίου καί 

Όνουφρίου» σ. 119-63 έν Άθήναις 1862. Μετά τό Κοντάκιον (σ. 134-139) «Βίος καί 

μαρτύριον τοϋ άγιου ενδόξου νέου όσιομάρτυρος Όνουφρίου τοΰ έν Χίφ άθλήσαντος 

έν έτει άπό Χρίστου ,αωιη' Ίανουαρίου Δ'»· Αρχή: «Πάντοτε βέβαια αξιοθαύμαστος 

ύπήρξεν ή ανδρεία, ή μεγαλοψυχία καί καρτερία τών αγίων μαρτύρων, καί ό πρός τον 

Χριστόν διάπυρος έρως καί ή ασύγκριτος αγάπη τοιν πρός αυτόν». 

ΙΤαντελεήμονος ιαματικόν (Ίουλ. κζ'). 

Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών καί Δοξαστικού είς τον Εσπερινόν, τριών τών 

Άποστίχων μετά Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίου καί τριών Στιχηρών τών Αινούν μετά 

Δοξαστικού. (Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων άνευ κανόνος). 

(Στυλ. Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 517-519). 

Παρασκευής όσιομάρτυρος (Ίουλ. κς'). 

Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών καί Δοξαστικού είς τόν Εσπερινόν, τριών τών 

Άποστίχων καί Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων (2) καί τριών Στιχηρών τών Αίνων μετά 

Δοξαστικού. (Άνατύπωσις έκ τών έντυπων* άνευ Κανόνος). 

(Στυλ. Αλεξίου, Τερά Σύνοψις σ. 514-517). 

Παρασκευής όσιομάρτυρος (1442-Όκτωβ. ιδ'). 

Ακολουθία καί διήγησις τοΰ έν Χίφ κατά τό Παλαιόκαστρον γενομένου 

θαύματος υπό της όσιομάρτυρος Παρασκευής ποίημα τοΰ ιεροδιδασκάλου 
Αθανασίου τοΰ Παρίου. 

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 44-51. Έν φ. 48- 50 Διήγησις ωφέλιμος τής παρα¬ 

δόξου σωτηρίας, τήν θυσίαν έτέλεσεν έν τή Νήσφ ταύττ) τής Χίου ή άγια καί ένδοξος 

οσιομάρτυς Παρασκευή, χαλινώσασα τήν ορμήν τής θαλάσσης καί είς τά όπίσω αυτήν 
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άποτρέψασα, ήτις ώς έφάνη. ώρμησεν υπό θεϊκής οργής διά να καταπόντιση την χώραν 

δλην: ('Υπό του αοιδίμου ιεροδιδασκάλου Αθανασίου τοΰ Παρίου). Αρχή: «Συνήθεια 

έστάθη παλαιό, έκ προστάγματος Θεοΰ λαβοΰοα την αρχήν, νά γράφωνται τά παράδοξα 

έργα τοΰ Θεοΰ, πρός ωφέλειαν καί διδασκαλίαν των μεταγενεστέρων ανθρώπων». 

Πατέρων αγιορειτών. 

"Ακολουθία άσματική καί βίος τών οσίων κα'ι θεοωόρων πατέρων ήμών 
ιών έν τφ αγίω δρει τοΰ "Αθω έν τή ίερα Σκήτη τής Θεοπρομήτορος αγίας 
"Αννης διαλαμψάντων οσίων μέν τεσσάρων, όσιο άθλων δέ εννέα, προσετέθη 
δέ ή αναστάσιμος ακολουθία. Έκδίδεται τό πρώτον υπό Χαραλάμπου μονά¬ 

χου καί Κωνσταντίου ίερο μονάχου καί τής συνοδίας αΰτοΰ έκ τής Καλΰβης 
ή Κοίμησις τής Θεοτόκου καί Διονυσίου τοΰ μονάχου έκ τής ιεράς Σκήτης 
τής Θεοπρομήτορος αγίας "Αννης. "Αγιον δρος "Αθω. Τΰποις άνων, εται¬ 

ρείας εκδόσεων «Νέα ελληνική Ήώς» (I. Χατζηϊωάννου) Κολοκυνθοΰς 2 

“Αθήνα ι 1929. 

Εις σχήμα 4<>ν σε λ. 114. Έν σελ. 4 είκών μεγάλη τών τεσσάρων οσίων καί εννέα 

όσιοάθλων τών έν ιή Σκήτη τής αγίας "Αννης διαλαμψάντων. Οί Κανόνες τών οσίων 

διπλοί, άλλ’άνευ άκροστιχίδος καίάνωνύμως ώςκαίή όλη Ακολουθία, ήτις είνε γνωστόν 

δτι τυγχάνει εργον τοΰ Νεασκητιώτου "Ιακώβου (ή 1865). Έν σελ. 45 «Λόγος μετ’ εγκωμίου 

καί διηγήσεως πρός τούς οσίους πατέρας συνασκητάς ήμών, τούς έν τή ιερά ταύτη Σκήτη 

τής Θεοπρομήτορος αγίας "Αννης ασκήσει τε καί άθλήσει φαιδρώς διαλάμψαντας». 

Αρχή: «Ότε ό Τωβίας υιός τοΰ δικαίου Τωβίτ εκείνου, έκρινε δούναι μισθόν τφ άγίψ 

Άγγέλφ Ραφαήλ*. Έν τφ λόγφ τούτφ περιλαμβάνεται σύντομος βιογραφία τών οσίων 

(σ. 45-74). Έν δέ τή σελ. 75 «Διήγησις θαυμαστή τοΰ όσιου πατρός ήμών Μητροφάνους 

τοΰ πνευματικού καί Ρήτορος, μαθητου γενομενου τοΰ οσίου πατρός ήμών Διονυσίου τοΰ 

Στουδίτου, τών έν τή μικρά Σκήτη τής αγίας "Αννης άσκησάντων. Όπτασία ωφέλιμος 

Δημητρίου ορθοδόξου τοΰ έν τή χώρα Ίσβόρφ τών Σιδηροκαυσίων . .. ήτοι Μαδεμοχω- 

ρίων. Εύλόγησον πάτερ». Αρχή : «Αδελφοί καί πατέρες δεϋτε άκούσατε φοβερά καί 

θαυμαστά πράγματα, όποια έφανέρωσεν ό φιλ,άνθρωπος Θεός εις ή μάς, εις τούταις ταΐς 

υστεριναΐς ήμέραις*. Έν σελ. 80-82 "Ισον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου γράμματος 

περί τοΰ τίμιου λειψάνου τής Θεοπρομήτορος Άγιας "Αννης πόθεν, πώς, καί πότε 

κατήντησενέν τή ίερα Σκήτη ταύτη». Τό γράμμα τοΰτο φέρει ημερομηνίαν 26 Όκτω- 

βρίου 1686 υπογεγραμμένοι1 υπό μοναχών τής Σκήτης. Έν σελ. 8Β «"Ισον άπαράλλακτον τοΰ 

πρωτοτύπου αρχιερατικού μαρτυρικού γράμματος περί τοΰ τιμίου λειψάνου τής αγίας καί 

δικαίας "Αννης, μητρός τής Θεοτόκου». Τό γράμμα αχρονολόγητοι1 φέρει τάς ύπογραφάς 

τοΰ Καισαρείας Καππαδοκίας Έπιφανίου καί του Χαλδίας Συλβέστρου. Έν σελ. 84 - 90. 

«Οΐκοι κδ' κατ’ άλφάβητον, τής αγίας ενδόξου Θεοπρομήτορος "Αννης, ψαλλόμενοι έν 

τφ Ναφ αυτής κατά τήν Την φδήν». Έν σελ. 91-98 «Κανών παρακλητικός εις τούς 

Άγιαννίτας όσιους καί θεοφόρους πατέρας ήμών». Ποίημα Γερασίμου μοναχού Μικρά- 

γιαννανίτου, οΰ ή άκροστιχίς «Λιταΐς ταΐς ύμών σωθείημεν πατέρες Γ. Μ. Μ». Έν σελ. 

98-105 «Οίκοι εΐκοσιτέσσαρες εις τούς Άγιαννανίτας οσίους καί θεοφόρους πατέρας. 

Ποίημα Γερασίμου μονάχου Μικραγιαννανίτου». Έν σελ. 105 - 114 «Χριστοφόρου έκ τής 

Σκήτεως τοΰ τιμίου Προδρόμου Λόγος είς τήν σύλληψιν τής Θεοπρομήτορος "Αννης». 

Αρχή: «”Ω καί τί χαρμόσυνος καί πανσέβαστος ήμερα είναι ή σημερινή ήμερα, αδελφοί 

μου αγαπητοί, είς τήν οποίαν έορτάξομεν τήν σύλληψιν τής αγίας "Αννης!». 
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Πέτρον και Παύλον (“Ιουν. κθ'). 

Ακολουθία ώς έν τοϊς Μηναίοις (έλλείπουσι τά καθίσματα καί ό Κανών). 

(Στυλ- Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 494-499). 

Πολυδώρου μάρτνρος. 

Ακολουθία τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Πολυδώρου τοΰ έν Έφέσφ μαρ- 

τυρήσαντος έν έ'τει 1794 (Σεπτ. γ'). 

Νέον Χιακόν Λειμιονάριον σ. 11 - 25. Έκ τών Στιχηρών τοΰ μεγάλου Εσπερινού 

(σ. 12) τά τρία είσί ποίημα Νικοδήμου τού αγιορείτου, καί τά τρία Νικηφόρου ίεροδια- 

κόνου (τοϋ Χίου). Έκ τών δύο κανόνων ό α°? (ήχος δ'. Ανοίξω τό στόμα μου), φέρων 

ακροστιχίδα: «Νέον γεραίρω Πολύδωρον τοϊς λόγοις» είναι ποίημα τοΰ αύτοΰ Νικοδή¬ 

μου, ό δέ β°?(ήχος α', Ωδήν επινίκιον) ποίημα Μιχαήλ Εύμορφοπούλου. Μετά τό κοντά- 

κιον Βίος καί μαρτύριον άγιου Πολυδώρου (σ. 19 -22) ού ή αρχή: «Οδτος δ μέγας καί 

νεοφανής στρατιώτης τοΰ Χρίστου Πολύδιορος ήτο μέν γέννημα καί θρέμμα τής Λευ- 

κωσίας, τής πρώτης τών πόλεων τής νήσου Κύπρου, πατρός Λουκά προσκυνητοΰ καί 

μητρός Λουρδανοΰς». Έκ τών δύο κοντακίων τό βον ποίημα Νικηφόρου (τοΰ Χίου), έν 
τέλει (σ. 25) Μεγαλυνάρια. 

Προδρόμου “Ιωάννον. 

Έκλογαί ήτοι βιβλιάριου περιέχον τούς Οίκους τής Παναγίας καί τοΰ 
τιμίου Προδρόμου, τήν Μετάληψιν εξηγητήν, στίχους είς τήν μακαρίαν 
Τριάδα, ετέρους είς τήν αγίαν καί μεγάλην Παρασκευήν άπαντα τυπωθέντα 
καί διορθωθέντα παρά Ακακίου ΐερομονάχου τοΰ Διακροΰσση τοΰ έκ τής 
νήσου Κεφαλληνίας άναλώμασι Νικολάου “Αναστάση. Ένετίησιν παρά Άνδρέα 
τφ Ίουλιανω ,αχξε'. 

(Εύρηται συνεσταχωμένον μετ’ άλλων έν κώδικι Λ 19 τής έν άγίψ "Ορει Μεγί¬ 

στης Λαύρας). 

Προδρόμου 7ωάννον άποτομη (Αΰγ. κθ'). 

Ακολουθία έκ τών Μηναίων άνατυπωθεΐσα (έξ ής ελλείπει ό Κανών). 

(Στυλ. Ά λ ε ξ ί ο υ, Ιερά Σύνοψις σ. 549 - 553). 

Προδρόμου Ίωάννον Γενέοιον (’Ιουν. κδ'). 

Ακολουθία ώς έν τοϊς Μηναίοις (πλήν τών Καθισμάτων καί τοϋ Κανόνος). 

(Στυλ. Αλεξίου, Τερά Σύνοψις σ. 486-190). 

Προδρόμου 7ωάννον Σννα 'ξις {Ταν. ζ'). 

Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών καί Δοξαστικού είς τόν Εσπερινόν, τριών τών 

Άποστίχων μετά Δοξαστικού, Απολυτίκιου, Έξαποστειλαρίου καί Δοξαστικού τών Αίνων. 

(Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων). 

(Σ τ υ λ. Ά λ ε ξ ί ο υ, Τερά Σύνοψις σ. 396 - 398). 

Σάββα τον ηγιασμένου (Δεπεμ. ε'). 

Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών και Δοξαστικού είς τόν Εσπερινόν, "Απολυτίκιου 

καί Κοντακίου. (Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων, άνευ κανόνος). 

(Στυλ. Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 294-295). 

Επετηρις; Εταιρείας Βυζαντ Σπουδών, £ιος Θ'. 8 
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Σεραφείμ όρχιεπισκόπον Φαναριού και Νεοχωρίον. 

«Ακολουθία του αγίου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ αρχιεπισκόπου Φανα¬ 

ριού καί Νεοχωρίου τοΰ θαυματουργού, τό πρώτον συντεθεΐσα υπό Αναστα¬ 

σίου ίερομ. Γορδίου καί έκδοθεΐσα (1740), τό δεύτερον έκδοθεΐσα μετά 
προσθηκών υπό Διονυσίου ιερομόναχου τοΰ έκ Φουρνά Άγραφων (1745), 

τό δέ τρίτον μεθ’ ετέρων προσθηκών υπό Ιωσήφ αρχιμανδρίτου τής Μεγάλης 
Έκκ/.ησίας τοΰ εκ Φουρνά Άγραφων (1790) καί τό όγδοον είτα έκδοθεΐσα. 

’Έκδοσις ένατη μετά προλεγομένα)ν υπό τοΰ Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος 
καί Φαναριοφερσάλων Ιεζεκιήλ τοΰ από Βελανιδιάς, δαπάνη Ήσα'ΐου Βεργο- 

ποΰλου άρχιμανδρίτου.ΈνΆθήναις τΰποις «Φοίνικος» οδός Σταδίου 44. 1931». 

Είς σχήμα 8ον οελ, 134. Έν αρχή είκών τοΰ αγίου Σεραφείμ ολοσέλιδος καί κάτω¬ 

θεν οί στίχοι: 

'Ο Σεραφείμ πατάσσει εμέ πανώλην 

την βροτολοιγόν, φεϋ μοι φευ, πώς όρώμαι 

νπτία, γυμνή, δυσειδής, κτεινομένη. 

Άπό σελ. 5-16 προ λεγάμενα τοΰ Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ. Έν σελ. 17 ;έπιστο?ιή Διονυ¬ 

σίου ίερομ. τοΰ άπό Φουρνά «τοις όοιωτάχοις άδελφοϊς τοϊς κατά την σεβασμίαν μονήν 

τής κυρίας Θεοτόκου τής επονομαζόμενης Κορώνης καί Κρυεράς βρύσεως άσκουμένοις 

καί πάσι τοΐς έντευξομένοις»* εν σελ. 19 επιστολή Δημητρίου Γεωργίου Τζιολάκογλου 

εκ κώμης Ρενδίνης των Άγραφων προς τον καθηγούμενον τής μονής Κορώνης καί τούς 

πατέρας τής μονής. Έν σελ. 22 (έν αρχή τής Ακολουθίας) Μεγαλυνάρια εις τον άγιον 

ιερομάρτυρα Σεραφείμ. Άπό σελ. 24 άρχεται ή Ακολουθία μετά μικρού καί μεγάλου 

εσπερινού, Λιτής, Στιχηρών άποστίχων, τοΰ Όρθρου μετά τριών κανόνων ό α°ς εις την 

Θεοτόκον (σελ. 35) ποίημα Θεοδιόρου Λάσκαρι, ό β°5 εις τον άγιον ποίημα Αναστασίου 

(σελ. 35) καί ό γ°ς εις τον άγιον ποίημα Ίιυοήφ ίερομονάχου τοΰ έκ Φουρνά. Έν σελ. 

44-46 συναξάριον· έν σελ. 56-57 στίχοι είς τόν άγιον (Διονυσίου Χαλκέως τοΰ έκ 

Φουρνά)· έν σελ. 58-68 μαρτύριον καί βίος τοΰ αγίου Σεραφείμ· έν σελ. 71 κανόνες 

οκτώηχοι είς τόν άγ. Σεραφείμ. Τούτων προηγείται τύπος (σελ. 69) «καθ’ ον δει 

ψάλλεσθαι τούς οκτωήχους κανόνας»1 έκ των κανόνων τούτων ό α°ς, β°5, γ°ς, ε°ζ , ς°ζ 

καί η°ζ είναι ποίημα τοΰ Προδρομίτου Χρισιοφόρου, ό δ°? Αναστασίου τοΰ έκ Φουρνά 

(δίς τετυπωμένος έν τφ αύτφ τεύχει), ό ζ°? ποίημα Ιωσήφ τοΰ έκ Φουρνά (ό αυτός 
ό εν τφ Όρθρφ έκτυπούμενος πάλιν άσκόπως)· μετά τούς κανόνας έπεχαι παράκλησις 

(σελ. 112 αγνώστου ποιητοΰ) μετά χαύιην (σελ. 118) έγκώμιον εις τόν άγιον Σεραφείμ 

ποίημα αρχιμανδρίτου Ιωσήφ καί μετ’ αύεό (σελ.. 123-131). Οίκοι κδ' είς τόν άγ. 

Σεραφείμ ποίημα Γερασίμου Μικραγιαννίτου μοναχού (1930). Έν τελεί επιστολή τοΰ 

αρχιεργάτου των τυπογραφείων τοΰ Φοίνικος προς τόν σεβ. εκδότην Ιεζεκιήλ. 

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως). 

Σίμωνος τον Μυροβλύτου (Δεκεμ. κη'), 

Άκολουθίαι τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Σίμωνος τοΰ Μυρο¬ 

βλύτου κτίτορος τής έν άγιο.) ’Όρει τοΰ "Αθω ίεράς μονής Σίμωνος Πέτρας, 

προσέτι δέ καί ή Ακολουθία τής αγίας ενδόξου Μυροφόρου καί Ισαποσιό- 

λου τοΰ Χρίστου Μαρίας τής Μαγδαληνής, έπιμελεία τοΰ καθηγουμένου τής 
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ίερας μονής Σίμωνος Πέτρας αρχιμανδρίτου Ιερώνυμου. Έν Άθήναις έκ των 
τυπογραφικών καταστημάτων τής εταιρείας Π. Γ. Μάκρη καί Σιας, ,σ^κδ'». 

Είς σχήμα 4<>ν σ. 196- Έν αρχή άψιέρωσις υπό τοΰ αρχιμανδρίτου Ίεριονύμου 

καθηγουμένου τής μονής Σίμωνος Πέτρας είς την κοινοβιακήν μονήν Σίμωνος Πέτρας. 

Έν ο. 5 είκών τής μονής Σίμοινος Πέτρας καί κάτωθεν αυτής φδή ποιηθεΐσα τφ 1900 

Απριλίου 22 υπό τοΰ καθηγητοΰ I. Γοργίου· 

Έπί βράχον ριζιμαίον Άθωνείον έκτιαμένη 

υπέρ πόντον ώς τΐ£ φάρος φωτοβόλος ιδρυμένη 

υπό υψηλών όρέων απόκρημνων κυκλουμένη 

καί νδάτων ταχνρρόων ζωηφόρων βρέχόμενη 

ιερά μονή όσιου μονάχον πεφημιομένη 

ώς μετέωρος βολές τις εις τά νψη κρεμαμένη 

καί είς νδατα Αιγαίου διαυγή οπτριζομένη 

ομοιάζεις ώς σε'/.ήνη έν φωτί εποχούμενη. 

Μεταξύ όρέων, πόντον, ώσπερ δρυς μεμονωμένη 

υπό θυελλών, ανέμων, καί κλνδώνων δερομένη 

άψηφείς καί δεν φοβείσαι τών στοιχείων την μανίαν 

ουδέ τον παμφάγου χρόνον καί παμφθόρον την πορείαν, 

ό Αομήτωρ σου ό Σϊμων θεοπρόβλητος Λευίτης 

τον ονρανομήκονς "Αϋω Σταυροφόρος Μυροβλύτης 

τον Σωτήρος τών ανθρώπων, ό αγαπητός πολίτης 

ήν τών μοναχών το κλέος τών "Οσίων στεφανίτ.ης. 

ώς τις άλλ.ος Θεολόγος θείαν εΐδεν οπτασίαν 

ώς τις μάγος έκ Περσίας άκτινοβολήν άστρίαν 

είς αυτόν εδώ τόν βράχον μοναστήν τόν Θεοφόρον 

οδηγούσαν ϊνα κτίση την Μονήν την Χριστόφορον. 

Βηθλεέμ ώς έν Σπηλαίο), έπί πέτρας ' ΑΘωνείας 

τής Γεννήσεως Σωτήρος τον Χρίστου ημών *Αγιας, 

ιερόν 6 Σιμών κτίζει τφ Θεώ τώ αΐωνίω 

έν αδαμαντίνη βάσει, έν άφθάρτφ θεμελίω. 

Έν σελ. 6 Προλεγόμενα (περί τής ίδρύσεως τής μονής Σίμωνος Πέτρας καί τών 

αυτής ιδρυτών). Έν σ. 7 τυπική διάταξις τής Ακολουθίας. Άπό δέ τής σελ. 9 - 34 ή 

Ακολουθία είς την μνήμην αύτοϋ την κατά την κη' τοΰ μηνός Δεκεμβρίου. Μετά τό Κον- 

τάκιον (σ. 26) Συναξάριον σύντομον, οΰ ή αρχή: «Οΰτος ό αοίδιμος πατήρ ημών Σίμων 

ήκμαζεν είς τό άγιον τούτο Όρος τοΰ Άθα> έπί Μιχαήλ τοΰ Λατινόφρονος κατά τό 

1256 έτος βασιλεύοντος έν Νικαία δτε ή Κωστανεινούπολις ελάτινο κρατείτο». Προς τώ 

Κανόνι τών Χριστουγέννων (τοΰ Κοσμά) περιέχει δύο Κανόνας είς τόν δσιον Σίμωνα. 

Ό α°ς ανώνυμος είς ήχον πλ. δ'(Αρματηλάτην Φαραώ), ό δέ β0^ είς ήχον πλ. α' ("Ιππον 

καί αναβάτην) «Ύπόθεσιν έχων τό ιερόν αύτοΰ μύρον καί τά θαύματα, άμα δέ καί ικε¬ 

σίαν» (σ. 20) φέρει ακροστιχίδα έν τοΤς Θεοτοκίοις * Θεόκλητος». Έν σ. 3ό «τοΰ αγίου 

Σίμοονος Μηνί Δεκεμβρίφ κθ' μνήμη τών άγιων νηπίων καί τοΰ, οσίου πατρός ημών 

Μαρκέλλου, εν ή ψάλλομεν καί Μεθέορτον Ακολουθίαν τοΰ Όσιου καί Θεοφόρου 

πατρός ημών Σίμωνος τοΰ Μυροβλύτου*. Ακολουθία τών νηπίων καί τοΰ όσιου Σίμω¬ 

νος. Ό Κανών τοΰ όσιου Σίμωνος φέρει ακροστιχίδα. «Σίμωνα υμνώ θειον άνθος τοΰ 

"Αθω Ραφαήλ». Έν σ. 44 «Οίκοι κδ' είς τόν δσιον και θεοφόρον πατέρα ημών Σίμωνα 

τόν Μυροβλύτην. Ποίημα Νικοδήμου μοναχού Αγιορείτου». Έν σ. 53 Κανόνες οκτώ- 
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ήχοι εϊς Σίμωνα τον Μυροβλύτην, ποίημα Ιερωνύμου μοναχού Σιμωνοπετρίτου, πάνχες 

μετ’ ακροστιχίδων. Τοΰ α' ή άκροστιχίς «Σοί ύμνον Σίμων πρώτον τόν δε προσφέρω», 

του β' «Δέησιν την δε Μονή σου Σίμων άδει άσμα». Του γ' «"Υμνον τρίτον μέλψωμεν 

Σίμωνι τρισμάκαρι». Τοΰ δ' «Θαυμάτων ΰψος καί μέγεθος υμνήσω σου». Του ε’ «Πέμ¬ 

πτην ταύτην άγω σοι φδήν παμμάκαρ». Τοΰ «Ώς έχων παρρησίαν προς Θεόν δέξαι 

μου τήν δέησιν». Τοΰ ζ' «“Εβδομον αριθμόν φδών μου δέξαι ώ Σίμων». Τοΰ η' «Ώδή 

όγδοη Σίμωνι Μυροβλύτη» εν δέ τοΐς Θεοτοκίοις«"Ιερωνύμου». Έν σελ. 91 «Κανών παρα¬ 

κλητικός εϊς τούς αγίους τήν Μυροφόρον τοΰ Χρίστου Μαρίαν τήν Μαγδαληνήν και τόν 

όσιον καί θεοφόρον πατέρα ημών Σίμωνα τόν Μυροβλύτην υπό Ίακοόβου μοναχού». 

Ό Κανών φέρει ακροστιχίδα: «Μαρίαν καί Σίμωνα έν φδαΐς μέλπω» έν δέ τοΐς Θεοτο- 

κίοις «Ιακώβου». Έν σελ. 99 έτερος Κανών παρακλητικός εϊς Σίμωνα τόν Μυροβλύτην 

ποίημα Ιακώβου μοναχού. Έν σ. 105 εικών ολόσωμος Σίμωνος τοΰ Μυροβλύτου, κτίτο- 

ρος τής έν “Αθφ Πέτρας. Ακολουθεί «Βίος καί πολιτεία τοΰ όσιου καί Θεοφόρου 

πατρός ημών Σίμωνος τού Μυροβλύτου». Αρχή : «Πάλιν εορτή καί πάλιν πανήγυρις. 

Προχθές βασιλική εορτή καί κοσμοχαρμόσυνος, σήμερον εορτή δουλική καί άξιάγαστος» 

(σ. 10ό - 122). Έν σ. 118 «Περικοπή έκ τοΰ βίου τοΰ αγίου Σίμωνος (εκ παλαιού χειρο¬ 

γράφου)*. Αρχή: «Καί καταβαίνει εϊς τό Μπογάζι τής Μαύρης θαλάσσης δθεν καί 

ένοϋται». Έν σελ. 117 Ακολουθία Μαρίας τής Μαγδαληνής. Ό Κανών ό β°ζ (σ. 127) 

ποίημα τοΰ Θεοφάνους ό γνωστός των Μηναίων, ό ο.ος άγνωστου ποιητοΰ. Έν σελ. 142 

έτέρα Ακολουθία Μαρίας τής Μαγδαληνής μεθέορτος. Ό Κανών καί πάλιν τοΰ Θεοφά¬ 

νους, ώς έμπροσθεν. Έν σελ. 151 «Οίκοι κατ’ άλψάβητον κδ' εϊς τήν αγίαν Μυροφόρον 

καί ίσαπόστολον του Χριστού Μαρίαν τήν Μαγδαληνήν»· Έν σελ. 159 «Κανών παρά- 

κΤ,ητικός εϊς Μαρίαν τήν Μαγδαληνήν ποίημα Ιακώβου μοναχού». Έν σελ. 165 «"Αγια¬ 

σμός ψαλλόμενος μετά τού άγιου Λειψάνου τής άγιας ένδοξου Μυροψόρου καί Ίσαπο- 

στόλου Μαρίας τής Μαγδαληνής». Μεταξύ των σελ. 176 καί 177 εϊκών ολόσωμος Μαρίας 

τής Μαγδαληνής. Έν σελ. 177 «Βίος καί πολιτεία τής άγιας ενδόξου πανευφήμου Μυρο- 

φόρου καί ϊσαποστόλου Μαρίας τής Μαγδαληνής». Αρχή : «Έγώ τούς εμέ φιλούντας 

αγαπώ, οι δέ εμέ ζητοΰντες εύρήσουσι χάριν καί δόξαν». Έν[σελ. 182 «Νικηφόρου Καλ- 

λίστου τοΰ Ξανθοπού?ιου έγκώμιον εϊς . -. Μαρίαν τήν Μαγδαληνήν (έκ τοΰ ελληνικού 

μεταψρασθέν εις τήν απλοελληνικήν)». Αρχή : Α'. Έάν βεβαίως καί άλλοτε συνέβη καί 

διά λόγου νά πράξη τις τό πρέπον, τοΰτ’ αυτό νομίζω ότι θέλω πράξει καί νΰν προθυ- 

μώτατα ασχοληθείς εις τήν διήγησιν τών αγώνων τής μακαρίας Μαγδαληνής». 

Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμνθοϋντος (Δεκεμ. ιβ'). 

1) !Ακολ.ουΘία (έλλειπής) μετά Έξαποστειλαρίου, τριών Στιχηρών τών Αίνων μετά 

Δοξαστικού, Απολυτίκιου καί Κοντακίου (Άνατΰπωσις έκ τών Μηναίων). 

(Στυλ. Ά λ ε ξ ί ο υ, "Ιερά Σύνοψις σ. 304 - 305). 

2) "Ακολουθίαι—Αί θεΐαι και ΐεραί "Ακολουθίαι Σπυρίδωνος τοϋ θαυμα¬ 

τουργοί), Τάσωνος καί Σωσιπάτρου τών αποστόλων μετά Κέρκυρας τής βασι¬ 

λίδας καί παρθενομάρτυρος, "Αρσενίου τε Κέρκυρας μητροπολίτου αγίων 
πολιούχων καί προστατών πόλεως καί νήσου Κέρκυρας, άξιους άφιερωθεΐσαι 
τώ εξοχωτάτω καί σοφωτάτφ κυρίφ Άμβροσίφ τφ Γραδενίγφ, παναιδεσιμω- 

τάτφ ήδη Κυδωνιάς πρωτόπαπα, νΰν δέ πανοσιωτάτη) καθηγούμενη) τής περί¬ 

φημου νήσου Κερκΰρας, μελίρρυτη) ίεροκήρυκι, άνδρί κατ’ άμφοτέρας τάς 
διαλέκτους πολυμαθέστατη) καί τής γαληνότατης τών Ενετών άριστοκρατείας 
υπερτιμώ βιβλιοφΰλακι. Ένετίησιν αχοδ'. Παρά Άνδρέα τώ Τουλιανώ. 
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Περί Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου ΐδε τό βιβλιάριον Ίωάν. Α. Ρωμανού, Κερκυραϊκά 

— “Αγιοι Ίάσων καί Σιοσίπατρος καί οί έν Κέρκυρα αρχαιότατοι χριστιανικοί ναοί. 

Έν Κερκύρη τυπογραφεΐον Α. Λάντζα 1903. 

3) Φήμαι φαλλόμεναι κατά διαφόρους ημέρας έν τφ σεβασμίφ ναω τοΰ 
εν αγίους πατρός ημών Σπυρίδωνος τοΰ θαυματουργού επισκόπου Τριμυ- 

θοΰντος καί προστάτου Κέρκυρας ένθα τό ιερόν αΰτοΰ καί άφθαρτον τεθη- 

σαύρισται σώμα ΐ.ουσπατρονάτο κατά διαδοχήν οίκου καί πάτριάς Βοΰλγαρι 
Εΰγ. Κερκυρ. Ένετίησι. 1772. ΓΙαρά Δημητρίψ Θεοδοσίου τώ έξ Τωαννίνων. 

(Βιβλιοθ. Η. ΡογποΙ κληρονόμου τής Βιβλιοθήκης Ε. Εσ^ταπά). 

Σταματίου και Ίωάννον τώ.ν εκ Σπετσών ('{* 1822 - Φεβ. γ'). 

"Ακολουθία βίος καί μαρτυριον τών ενδόξων νεομαρτΰρων καί αΰταδέλ- 

φων Σταματίου καί Ίοχτννου τών έκ Σπετσών μαρτνρησάντων εν Χίω κατά 
τό α.ω.κ.β. έτος (1822) έτος Φεβρουάριου Γ'. πονηθεϊσα παρά "Ανθίμου 
ΐερομονάχου Πουλάκη τοΰ Χίου. 

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 165 - 174. Τό εϊς τόν Εσπερινόν Δοξαστικόν (σ. 165) 

«Ποίημα Νικηφόρου Καλογερά αρχιεπισκόπου πρώην Πατρών» (εις ήχον α'). Ό Κανών 

(σ. 168) φέρει ακροστιχίδα: «Θείοι μάρτυρες, δωρήσασθε χάριν “Ανθιμος» (ήχος πλ. δ'. 

"Αρματηλάτην Φαραώ). Μετά τό Κοντάκιον (σ. 170- 172) «Βίος καί μαρτυριον τών άγιων 

ενδόξων νεομαρτΰρων καί αύταδέλφων Σταματίου Ίωάννου καί Νικολάου τών έκ Σπε¬ 

τσών καί έν Χίφ μαρτυρησάντων». Αρχή : «Ώς θαυμαστά τά έργα σου Κύριε, καί αί 

οδοί σου ανεξιχνίαστοι! Μέ κάθε δίκαιον ή μπορεί τις θαυμάζων νά φαννάζη». 

Σταύρον. 

Εγχειρίδιου περιέχον τόν Παρακλητικόν Κανόνα καί τούς ΚΔ' Οϊκους 
είς τόν Τίμιον καί Ζωοποιόν Σταυρόν, έν φ καί τά χρυσόβουλλα τών αοιδί¬ 

μων βασιλέων Ρωμανού καί "Ανδρονίκου, μεθ’ ών καί διαθήκη "Αναστασίας, 

τής μετονομασθείσης "Αγαθής, επί δέ τοΰτοις καί τό Χάτ Σερίφ τοΰ Σουλτάν 
Σελήμ. Τά νΰν πρώτον τύποις έκδοθέν, σπουδή μέν τοΰ πανοσκυτάτου έν 

ίερομονάχοις Κυρίου Χριστόφορου τοΰ Ξηροποταμηνοΰ, δαπάνη δέ τοΰ 
τιμιοπάτου Κυρίου Θεοδώρου Ροδόλφου έκ πόλεως Μπρασσόβ τής Τραν¬ 

συλβανίας. αψος'. Ένετίησιν, 1776. Παρά Νικολάφ Γλυκεΐ τφ έξ Ίωαννίνων. 
(Βιβλιοθ. άγ. Μάρκου έν Βενετία: 19171. 8<*· Ό. 1). 

Σταύρον νψωσις (Σεπτ. ιδ'). 

Κανοόν ιαμβικός εις τήν Ύψωσιν τοΰ Τιμίου Σταυροΰ, οΰ ή άκροστιχίς 
διά στίχων ήρωελεγείων: 

«Στανροτντιοις παλάμησιν επ ουρεί σήμα θεοϊο 

Μωσής δ' δ κλεινός θεσμοθέτης "Εβραίων 

νδασι πικρογόνοις πολνφλοίαβον δ' αν τε θαλάσσης 

εμφαίνει Σταύρον Χριστιανών τό κλέος». 

Ποίημα Παύλον Ξηροποταμηνοΰ 

Ηχος δ Θείω καλυφθείς 
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α-Σέβειν ο Μωοής εκδιδάσκεται πάλαι 

τύπον γεγηθώς σταυρικόν κρεμών οφιν 

άθρεΐν τε τοΐς δηχθεΐσι φράζει και πάθος*.. . . 

Έδημοσιεύθη εν τινι βιβλιαρίφ (έν τέλει) τιτλοφορούμενη «Έλεγχος φρονήματος 

νεολαίας, έν Άθήναις 1888, υπό Ζαχαρίου ίερομονάχου πρφην Έσφιγμενίτου. 

Στυλιανόν Παφλαγόνος (Νοεμ. κζ"'). 

Ή Ακολουθία του οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Στυλιανού τού 

Παφλαγόνος ψαλλόμενη τη κς' Νοεμβρίου. 

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 81 - 87. Μεθ’ ενός Κανόνος ανευ άκροστιχίδος (εις 

ήχον δ'. Ανοίξω ιό στόμα μου). Έν σ. 85 σύντομον Συναξάριον, οΰ ή αρχή : «Ούτος ό έν 

άγίοις πατήρ ημών Στυλιανός έγεννήθη είς την Παφλαγονίαν, ήγιάσθη δέ, ώς άλλος 

Σαμουήλ, από τήν κοιλίαν τής μητρός του και έγινε κατοικητήριον τοϋ Αγίου πνεύματος». 

Σφζοντος μάρτνρος. 

Ακολουθία τού αγίου μάρτυρος Σώζοντος. Συμπληρωθεΐσα έκ χειρογρά¬ 

φων κωδίκων τής Βιβλιοθήκης τής έν 'Αγίφ ’Όρει Τέρας Μονής τής Μεγί¬ 

στης Λαύρας έπιμελεία και φροντίδι τού Παν. Αρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστό¬ 

μου Δη μητριού Δβ°5 Θεολ. και Φιλ., καί τού Πανοσ. μοναχού τής Ίεράς 
Μονής 'Αγίας Λαύρας κ. Αθανασίου Καμπανάου ιατρού καί ψαλλόμενη τή 
7υ Σεπτεμβρίου. Έξεδόθη τό δεύτερον δαπάναις τού έξ Αίγίνης Ίωάννου 
Μωραΐτου. Τύποις: Γεωργ. & Άθαν. Ύφαντίδη. Πειραιεύς 1931. 

Είς σχήμα μικρόν 8ον σελ. 32* έν σελ. 2 είκών του άγιου Σοίζοντος· έν σ. 3. 

Γράμμα τοϋ αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου χρονολογούμενον από 3 Μαρτίου 

1931, δι’ ού κατά συνοδικήν άπόφασιν επιτρέπεται ή έκτύπωσις καί κυκλοφορία τής έν 

λόγιο Ακολουθίας τής έπιθειορηθείσης υπό τοϋ Κασσανδρείας Ειρηναίου· έν σ. 4 επι¬ 

στολή τοϋ εκδότου αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου πρός Ιωάννη ν Μωραΐτην, δι’ ής αναγ¬ 

γέλλει αύτφ ότι ένεκρίθη υπό τής Ί. Συνόδου ή τής Ακολουθίας έκδοσις καί δύναται 

νά έκτυπώση αυτήν έν σελ. δ ολιγόστιχα τοϋ εκδότου προλεγόμενα περί τοϋ έν Αίγίνη 

ναοΰ τοϋ άγίου Σώζοντος, δστις παρεκκλήσιον ών έν τή κώμη Πέρδικα τής Αίγίνης 

έκτίσθη καί άνεκαινίσθη τφ 1905 τή πρτοτοβουλία τοϋ έκ τής αυτής κώμης καταγόμε¬ 

νου Ίωάννου Μωραΐτου, έν σελ. 6-7 «ό βίος τοϋ άγίου μάρτυρος Σώζοντος» Αρχή: 

«ό άγιος Μάρτυς Σώζων κατήγετο έκ Λυκαονίας καί ήτο ποιμήν προβάτων». Μετά τήν 

ς' ωδήν επαναλαμβάνεται (σ. 23) ,τό γνωστόν έκ των Μηναίων Συναξάριον. Μετά τής 

Ακολουθίας τοϋ άγίου περιελήφθη καί ή Ακολουθία είς χό Γενέσιον τής Θεοτόκου, ής 

ό Κανό)ν φέρει ακροστιχίδα «Γέννησιν υμνώ τής Θεόπαιδος κόρης Ιωσήφ»· μετά δέ 

τοϋτον ό Κανών τοϋ άγ. Σώζοντος ποίημα Θεοφάνους (Θαλάσσης τό έρυθραΐον). «Σιοθή- 

ναι τούς τήν σεπτήν σου σήμερον μνήμην γεραίρονιας»· έν σελ. 31 Μεγαλυνάριον (1). 

(Βιβλιοθήκη τοϋ συγγραφέως). 

Τίτον αποστόλου (Αύγ. κε’). 

Ακολουθία πλήρης, (έξης ελλείπει ό Κανιόν) 

(Στυλ. Αλεξίου. Ιερά Σύνοψις σ. 544-548). 

Αγιολογικά. 119 

Ίριάδος αγίας. 

1) Οίκοι κατ’ Άλφάβητον είς τήν παναγίαν Τριάδαέκδοθέντες μεν δι’αίτή- 

σεως τού πανιερωτάτου καί θεοσεβεστάτου άγίου πρώην Έρσεκίου κυρίου 
Ναθαναήλ, άναλώμασι δέ τού λίαν φιλοθέου καί φιλογενούς κυρίου Χατζή 
Γεωργίου Κυπρίου- και των πρός τήν περίφημον αυτήν νήσον βασιλικών 
ορισμών άρίστου Διερμηνέως, εις τε κοινήν των ορθοδόξων χριστιανών καί 
ιδίαν ψυχικήν ωφέλειαν, έ'τει τφ σωτήρίφ 1800. 

(Βιβλιοθ. Ίωάν. Βλαχογιάννη). 

2) Εύχαί κατανυκτικαί διαφόρων αγίων καί κανόνες εις τήν αγίαν 
Τριάδα καί είς τον Κύριον ημών Ίησούν Χριστόν καί είς τήν ύπεραγίαν 
Θεοτόκον συλλεχθεϊσαι παρά τίνος αδελφού χάριν ωφελείας ψυχικής τών 
άναγινωσκόντων καί προσευχόμενων δι’ αυτών καί από μέν τούς Τριαδικούς 
κανόνας ό βουλόμενος άς άναγινώσκη τό Σαββάτορ εσπέρας, τον Κανόνα 
οπόυ ακολουθεί ή οκτόηχος, είς τό άπόδειπνον, από δέ τών είς τον Κύριον 
ημών Ίησούν Χριστόν, άς διαβάζη τάς λοιπάς ημέρας τής εβδομάδας άνά 
έκαστον είς τό άπόδειπνον, είς δέ τάς ώρας ή είς τήν θ' άς διαβάζη κανόνα 
τής Θεοτόκου εις τύπον παρακλήσεως, άς λέγη (άν θέλη) τον παρακαλώ ή ένα 
Κύριε έλέησον, διά τον κοπιάσαντα, καί συλλέξαντα καί συνεργήσαντα είς 
τον τύπον, νυν τό πρώτον τύποις έκδοθέντα ΐδίοις αυτού άναλώμασι. Έν 
Τεργεστίψ αωδ'. παρά Γασπάρψ Βέκ. 1804. 

Οοη Εϊοοηζα άε’ δαρεποπ 

(Βιβλιοθήκη Ίωασαφαίιον άριθ. 31). 

Τρύψωνος μάρτνρος. 

Ακολουθία τού άγιου μάρτυρος καί θαυματουργού Τρύφωνος. 

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 153 -164. Κανών είς (είς ήχον δ'. Ανοίξω τό στόμα 

μου) άνευ άκροστιχίδος καί άνωνύμως· μετά τό κοντάκιον (σ. 158-161) «Βίος τοϋ άγίου 

μάρτυρος καί θαυματουργού Τρύφωνος» οϋ ή αρχή : «Μετά τήν ένσαρκον παρουσίαν 

τοϋ Κυρίου καί Θεοΰ καί Σωτήρος ήμών Ίησοϋ Χρίστου, καί τήν έκ νεκρών αύτοΰ 

έγερσιν». Έν τέλει τής Ακολουθίας (σ. 164) «Ευχή ίκετήριος πρός τον άγιον Τρύφιΰνα 

εάν συμβή βλάπτεοθαι τά χωράφια, κήπους και αμπελώνας υπό ερπετών, άκρίδιυν καί 

ζωϊφίων». Αρχή: «Πανένδοξε Μάρτυς τοϋ Χριστού, καί στραχιώτα τοϋ έπουρανίου 

Βασίλειος. Τρύφων παμμακάριστε, τής άκηράτου τρυφής ό επώνυμος». 

Φανούριον τον νεοφανούς (Αύγ. κζ'). 

Ακολουθία καί βίος τού άγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τού 
νεοφανούς. Τή 27 Αύγούστου έορτάζομεν τήν μνήμην καί τήν εΰρεσιν τής 
είκόνος τού άγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοϋ νεοφανούς, γνω- 

σθέντος είς τήν νήσον Ρόδον, έν έ'τει 1500 περίπου από Χριστού. 

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 318-326. Ή Ακολουθία άνωνύμως· τό Δοξαστικόν 

καί ίδιόμε?>.ον τής Λιτής ποίημα Νικηφόρου τοϋ Χίου (σ. 319). Μία έκδοσις έν Έρμου- 

πόλει τής Σύρου γενομένη τώ 1877 επιγράφει τήν ό?νην Ακολουθίαν είς Νικηφόρον 
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Γεωργιάδην Νεαμονήτην έκ Καρδαμύλων τής Χίου, οστις είναι ό γνωστός Ιερομόναχος 

Νικηφόρος· άλλ’ή δλη Ακολουθία είναι εργον τοϋ αγιορείτου Νικοδήμου, πλήν τών 

ανωτέρω δύο σημειουμένων Ιδιομέλων ώς έν τώ Λειμωναρίω έπιγράφονται· ϊδε Ι_. Ρείίί, 

ΒϊόΙίο^Γ. άεε Αοοίοαίίπεε "τοοςοβε σ. 236-239. Έν σ. 323-324 βίος Φανουρίου, ού ή 

αρχή ·. «Ουτος 6 λαμπρός Αθλητής τοϋ Κυρίου καί Μάρτυς αήττητος, ό θαυμαστός, 

λέγω, Φανούριος, πόθεν ήτον, καί ποιους γονείς είχε κοί εις ποιον καιρόν, καί μέ τίνας 

Βασιλείς έκαμε την πάλην καί τον αγώνα του, δεν ήμπορέσαμεν ποτέ νά τό μάθωμεν». 

Φωτεινής. 

Ακολουθία τής αγίας Φωτεινής. Έν Λευκοοσία 1907. 

(νΙδε Κυπριακά Χρονικά έτ. Β' σ. 172). 

Φωτίου Πατριάρχον Κωνσταντινουπόλεως (Φεβρ. ζΓ'). 

Ακολουθία πλήρης (έξ ής μόνον ελλείπει ό κανών, άνατυπωθεΐσα έκ τής τοΰ Κων¬ 

σταντίνου Τυπάλδου ακολουθίας εις τον ιερόν Φώτιον). 

(Στυλ. Αλεξίου, “Ιερά Σύνοψις σ. 434-438). 

Χαραλάμπους ιερομόρτνρος (Φεβρ. ι'). 

Ακολουθία μετά εξ Στιχηρών τοΰ Εσπερινού καί Δοξαστικού, τριών των Άποστί- 

χων μετά Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων (2) καί τριών Στιχηρών των Αίνων μετά Δοξα¬ 

στικού. (Άνατύπο>σις έκ των έντυπων άνευ τού Κανόνος). 

(Στυλ. “Αλέξιου, Ιερά Σύνοψις σ. 439-443). 

Χρίστον Γέννησις (Δεκ. κε'). 

1) “Ακολουθία πλήρης (άνατύπωσις έκ των Μηναίων). 

(Στυλ. “Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 313-347). 

2) "Υμνοι Δοξαστικοί εγκωμιαστικοί ψαλλόμενοι είς την Γέννησιν τοΰ 
Κυρίου και σωτήρος ημών Ίησοΰ Χρίστου είς τον λέγετον ήχον. Έν Βούδα 
παρά τη Τυπογραφία τοϋ κατ’ Οΰγκαρίαν Βασιλικού Πανδιδακτηρίου 1797. 

(Εθνική Βιβλ. τής Ελλάδος: Θεολ. 4105). 

Χρίστον ενταφιασμός. 

1) Ό Επιτάφιος Θρήνος ήτοι Ακολουθία τοΰ δρθρου τοΰ αγίου καί 
μεγάλου Σαββάτου. Έκδοσις Γ' διορθωμένη κατά τό μέλος. Δαπάνη Ν. Β. 

Νάκη. Άθήνησι τΰποις Φιλομοΰσου λέσχης. Δ. Σ. οπιδδ. καί Συντ. εν όδω 
Άθηνάς άριθ. 237 1862. 

(Βιβλιοθήκη Ίωασαφαίων άριθ. 136). 

2) Ό Επιτάφιος Θρήνος ή τά εγκώμια τοΰ μεγάλου Σαββάτου διορ- 

θωθέντα υπό Παγκρατίου Βατοπαιδινοΰ αρχιμανδρίτου τοΰ Οικουμενικού 
Θρόνου καί διδασκάλου τής Θεολογίας έκδιδόμενα άδεια και έγκρίσει τής 
Μεγάλης τοϋ Χρίστου Εκκλησίας. Έν Κωνσταντινουπόλει 1918. Τΰποις 
Ε. Βασιλειάδου. 

Είς σχήμα 16°ν σ. 61. “Εν σ. 3 «Εισαγωγή έξήγησις, σ. 6 - 29 Προλεγόμενα έν οις 

συνεχωνεύθη καί ή έκθεσις τής επιτροπής τής κρινάσης τό έργον, καί μετ’ αυτήν γράμμα 

τοΰ Πατριάρχου Γερμανού (Νοεμ. κθ' 1917). Μετά τούτο φωτογραφική είκών τοΰ 

Συμεών Σινιόσογλου είς δν άφιεροϋται τό βιβλίον μετ’ φδής πρός τό : Άκατάληπτόν 

έστιν. Έπεται είκώνφέρουσα επιγραφήν «ό Σωτήρ ημών νεκρός». Ό “Επιτάφιος Θρήνος 

δημοσιεύεται έν τή μετρική αυτού μορφή. 

(Βιβλιοθήκη τοϋ συγγρο.φέως). 

3) Ακολουθία τοΰ μεγάλου Σαββάτου καί τά εγκιυμια τοΰ Επιταφίου 
Θρήνου μετρικώς διορθωθέντα υπό Παγκρατίου Βατοπαιδινοΰ αρχιμανδρίτου 
τοϋ Οικουμενικού Θρόνου καί διδασκαίου τής Θεολογίας έκδιδόμ,ενα άδεια 
καί έγκρίσει τής Μεγάλης τοΰ Χρίστου Εκκλησίας. Έκδοσις δεύτερα. Έν 
Κωνσταντινουπόλει. Τΰποις Α. Κορόμηλά 1920. 

Είς σχήμα 8°ν α. 63. Έν αρχή άφιέροισις είς Νικόλαον Γαλιατσάτον έκ Κεφαλλη¬ 

νίας. Άκολ.ουθεΐ ή εγκρισις τής Ίεράς Συνόδου (30 Σεπτ. 1917) καί πατριαρχικόν 

γράμμα τοϋ Γερμανού (Νοεμ. ιθ' 1917) καί έν σελ. 8 είκών έπιγραφομένη <ό Στοτήρ 

ημών νεκρός» μεθ’ ήν σ. 9 ακολουθεί ή τοΰ Μεγάλου Σαββάτου “Ακολουθία. 

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως). 

4) Έγχειρίδιον είς δόξαν πατρός υίοΰ καί αγίου πνεύματος τοΰ ενός 
Θεοΰ. Έγχειρίδιον περιέχον τά άσματικά εγκώμια καί τον Κανόνα τοΰ Επι¬ 

ταφίου, τά έν τφ Τρίφδίω τετυπωμένα έπιμελώς ήδη διορθωθέντα μετά καί 
τοΰ άναστασίμου Κανόνος τής λαμπροφόρου ημέρας τοΰ Πάσχα. Τΰποις 
έκδοθέν πατριαρχεΰοντος τοΰ Παναγιωτάτου καί θειοτάτου Οικουμενικού 
Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Νεοφΰτου άναλώμασι μέν καί δαπάνη τοΰ τιμιω- 

τάτου καί φιλοχρίστου έν πραγματευιαϊς κυρ Σεραφίμ, υϊοΰ Αθανασίου 
Μουρμοΰρογλου, τοΰ καταγόμενου έκ χωρίου Φερτέκ, καί ήδη κατοικοϋντος 
έντή κατά Καισάρειαν Κομωπόλει τή καλούμενη Νέμσεερ, είς ψυχικήν αύτοΰ τε 
καί των γονέων αυτοΰ σωτηρίαν. Έπιμελεία δέ καί διορθώσει Νικοδήμου 
μοναχοΰ, είς ύμνον τοΰ υπέρ ημών ταφέντος καί άναστάντος Χρίστου τοΰ 
Θεοΰ ημών, καί είς ευχερεστέραν χρήσιν τών έν ταΐς τοΰ Θεοΰ έκκλησίαις ψαλ- 

λόντων. Έν τώ τοΰ Πατριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως τυπογραφείω, 

έ'τει 1800. 

(Βιβλιοθ. Έλλην. Φιλολ. Συλλόγου έν Κων/πόλει: Θρησ. 4525. Καί Ίωασαφαίων 

άριθ. 75). 

5) Εγκώμια ψαλλόμενα είς τον Επιτάφιον Θρήνον τοΰ Κυρίου ημών 
Ίησοΰ Χρισιοΰ. 

(Διάφορα τών έντυπων. ’Εξεδόθησαν έξ Ίβηριτικοΰ Κιόδικος υπό Ιωακείμ Ίβηρί- 

του έν «Γρηγορίφ Παλαμα» τ· Ζ' σ. 128- 134. Ποίημα Νείλου μητροπολίτου Ρόδου, 

ούχί δέ Νείλου Ροδίου ώς σημειοϊ ό εκδότης Ίβηρίτης). 

6) Ακολουθία τών αγίων παθών ψαλλόμενη τή εσπέρα τής αγίας καί 
Μεγά?ο]ς Πέμπτης, μεταφρασθεΐσα υπό Μαρίας Ε. Ροδοκανάκη. ΜΟΜΧΧ. 

[έν Παοισίοις]. 

(Είς σχήμα 32ον £ν Γαλλική μεταφράσει συνοδευομένη μετά τοΰ ελληνικού κειμέ¬ 

νου τών ασμάτων. Ή μετάφρασις αυτί] τή συνεργασά* γενομέιη τού έπί τόσα έτη έν 
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Παρισίοις έφη μερεύσαντος άκαρπος Γερμανού Βασιλακη, φέρεται είς χεΐρας των άρι- 

στοκρατίδων κυριών των Παρισίων κατά την Μεγάλην Πέμπτην έν τη εκκλησία, ΐνα από 

τής μεταφράσεως κατανοώσι τά ψαλλόμενα!) 

(Βιβλ. τοϋ Συγγραφέας)· Τήνλαμπράν ακολουθίαν των αγίων Παθών ό εφημέριος 

τής εκκλησίας Παρισίων Βασιλάκης συνέταμεν άξιοθρηνήτως, Ϊνα ευαρέστηση τοϊς όλί- 

γοις ψυχροϊς καί άδιαφόροις. 

7) Τετραώδιον Άνδρέου Κρήτης εις τον Επιτάφιον Θρήνον. 

Έδημοσιεύθη έν Γρηγορίω Παλαμα τ. Η' σ. 437 - 442 υπό Σπυρίδωνος Λαυραότου 

έκ του Λαυριωτικοϋ Κώδ. Δ. 45 φ. 309. Ήχος γ'. Βοηθός καί σκεπαστής: Αρχή. <Έτά- 

ζειν ό ανεύθυνος θέλων δεσμήσαι ϊνα λύσης δέσμιους». 

Χρίστον άνάστασις. 

Σιωνίτης ΰμνωδός ή μελωδικοί και "θειοι ύμνοι οΰς ψάλλομεν περιερ- 

χόμενοι και λιτανεΰοντες εις τά εντός του πανίερου ναοΰ τής Άναστάσεως 
πανσέβαστα προσκυνήματα καί θεία παρεκκλήσια. Έκδίδεται ήδη τό πέμπτον 
έγκρίσει του Μακαριωτάτου καί Θειοτάτου πατριάρχου τής αγίας πόλεως 
"Ιερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης Κυρίου Κυρίου Γερασίμου του Α'. Έν 
Ίεροσολΰμοις εκ του Τυπογραφείου του ίεροϋ κοινού του Π. Τάφου 1893. 

(Βιβλιοθήκη Ίωασαφαίων άριθ. 185). 

Χρίστον Θεοφάνεια (Ίαν. ζ"). 

Ακολουθία πλήρης ώς έν τοϊς Μηναίοις. 

(Στυλ. Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 364-395). 

Χρίστον Μεταμόρφοισις (Αυγ. !Τ'). 

Άκολ,ουθία πλήρης κατά τά Μηναία (έλλείπουσιν έκ τοΰ Κανόνος μόνον αί 
πρώται 8 φδαί). 

(Στυλ. Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 522 - 528). 

Χρίστον περιτομή (Ίαν. α'). 

Ακολουθία μετά δύο Ιδιομέλων είς τον Εσπερινόν καί πάσα ή εν τοϊς Μηναίοις 
αναγραφόμενη. 

(Στυλ. Αλεξίου, £1ερά Σύνοψις σ. 352-361). 

Κανόνες εις Χριστόν (ΐδε Τριάδος άγιας 2)· εκδοθέντες μετ’ άλλων 
κανόνων καί ευχών έν Τεργέστη τφ 1804. 

Έν Παρισίοις Μάρτιος 1932. 

Τ ϋ πρ. ΑΕΟΝΤΟΙΙΟΛΒΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΛΤΙΛΔΙΙΣ 

Η ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΙΑΚΗ 

Έν χή Κονιιο Νιιιιιίδΐιιαίίςυε (1905 σ. 353) ό αείμνηστος Ο. δοΐιΐιππ- 

ί)6Γ§€Γ περιέγραψε σφραγίδα έκ μόλυβδου, ήτις, κατ’ αυτόν, ανήκει ασφαλώς 
εις τον περιφανή στρατηγόν Γεώργιον Μανιακήν. Εικόνα τής σφραγΐδος 
ταύτης έδημοσίευσεν ό αυτός έν τή Ερορέε ΒγζΗΠίΐηΘ (τομ. Γ σελ. 457). 

Την εικόνα τ αυτήν άναδημοσιευομεν καί ημείς ενταύθα. (Είκ. 1). 

Έπί τής εμπρόσθιας δψεως τής σφραγΐδος είκονίζεται προτομή κατενώ¬ 

πιον (σιηθάριον) τοΰ άγιου Γεωργίου έν στρατιωτική περί βολή, έχουσα εκα¬ 

τέρωθεν τήν επιγραφήν κιονηδόν Ο ΑΓ(ΙΟΟ) Γ6111ΡΓΙΟΟ, πέριξ δέ έτέραν 
επιγραφήν, ής σώζονται τά γράμματα ΟΟ ΜΑΝΙΑΚ.άτινα ο 

Είκ. 1. Ή λεγομένη σφραγίς τοϋ Μανιακή. 

δα1η1πιιι5βΓθ·&Γ νομίζει δτι δυνανται νά συμπληρωθώσι [ΓβυϋΡΓ1]Ο0 

Μ ΑΝΙΑΚΉΟ. 

Έπί τής οπίσθιας δψεως τής σφραγΐδος υπάρχει μακρά επιγραφή, άτυ- 

χώς έφθαρμένη κατά τό ήμισυ, ήτις ασφαλώς άποτελεΐται έκ δυο τρίμετρων 
ιαμβικών στίχων. Αί μόναι λέξεις αιτινες δυνανται ν’ άναγνωσθώσι σαφώς 
εν αυτή είναι αί έξης τρεις ΓΡΑφΑΟ, ΑΘΛΗΤΑ, ΠΡίΟΤΟίΚΟΥΡΟ: 

ΠΑΛΑΙΟΥ. 

"Αν ή σφραγίς ήδυνατο ν’ άποδοθή είς τον περιφανή στρατηγόν 
Γεώργιον Μανιάκην, θά ήτο αληθώς έν τών πολυτιμοτάτων μνημείων τής 
βυζαντιακής σιγιλλογραφίας, δυστυχώς δμως είς τήν άπόδοσιν ταύτην άντιτί- 
θενται λόγοι ισχυροί, καθιστώντες αδύνατον τήν ταΰτησιν τοϋ κτήτορος τής 

σφραγΐδος προς τον Γεώργιον Μανιάκην. 

Καί δή α'.) Τά γράμματα, άτινα υπάρχουσιν έπί τής έμπροσθίας δψεως 
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της σφραγΐδος, πέριξ τής προτομής του αγίου Γεωργίου, δεν είναι δυνατόν 
νά συμπληρωθώσιν, ως νομίζει δ δοΙιΙαηιββΓ^βι:, εις [Γ611)ΡΓΙ]θΟ ΜΑΝΙ- 

ΑΚ[ΗΟ], διότι, ώς θά παρατηρήση ό αναγνώστης, προ του έν αρχή ΟΟ 
υπάρχει σταυρός, εξ ου δηλοΰται σαφέστατα δτι έκεΐθεν άρχεται ή δλη επι¬ 

γραφή ή ύπάρχουσα πέριξ τής προτομής. Τό τελευταΐον άφ" ετέρου γράμμα, 

δπερ υπό τοΰ 3ο1ι1ιιηιΐ3€Γ£βΓ άνεγνώσθη ώς Κ, είναι ήμιεφθαρμένον και 
είναι λίαν αμφίβολον αν είναι πράγματι Κ. Πλήν τοΰτου πρέπει νά έχωμεν 
ύπ3οψιν δτι ή υπό τοϋ δοΙιΙιιπιΙοετοΌΓ δημοσιευθεΐσα είκών τής σφραγΐδος 
εγένετο εκ σχεδιογραφήματος και πιθανώτατα ό σχεδιαστής παρηνόησε καί 
άλλα γράμματα τής επί τής εμπρόσθιας όψεως επιγραφής, ώστε νά μή εχω¬ 

μεν ουδεμίαν βεβαιότητα δτι αντέγραφε ταΰτα ακριβώς. "Οτι δ5 ό σχεδιαστής, 

άγνοών προφανώς τήν ελληνικήν γλώσσαν, παρηνόησε πολλά των γραμμάτων 
των επιγραφών τών δυο όψεων τής σφραγΐδος, καθίσταται φανερόν και έκ 
τής όπισθεν επιγραφής, ής σφζονται μέν ευκρινώς τά ΓΊΡϋϋΤΟ, εν τή πέμπτη 
σειρά τών γραμμάτων, τά δέ τελευταία άμυδρά γράμματα είναι ασφαλώς 
Κ]θΥ. άλλ" ό σχεδιαστής εδώ αντί Υ έσχεδίασεν (11 δλως έσφαλμένως άφ’ οΰ ή 
δλη λέξις συμπληροΰται άνευ δυσκολίας ΠΡϋϋΤΟ[ΚθΥ]·—[ΡΟ|ΠΑΛΑΤθΥ. 

β') Τό όνομα καί τό αξίωμα τοΰ κτήτορος τής σφραγΐδος, όταν μόνον 
επί τής εμπρόσθιας όψειος ύπάρχη είκών αγίου, κατά τον κανονικόν τύπον, 

αναγράφονται επί τής δπισθίας όψεως, θά ή το δέ πλέον ή παράδοξον νά 
χαραχθή τό όνομα καί επί τής εμπρόσθιας όψεως πέριξ τής προτομής καί δή 
κατ’ ονομαστικήν πτώσιν. Καί είναι μέν αληθές δτι εις μίαν κατηγορίαν 
βυζαντιακών έκ μόλυβδου σφραγίδων, έν ή επ' άμφοτέρων τών όψεων 
ύπάρχουσιν εικόνες αγίων, κατ’ ανάγκην αί έπιγραφαί εΰρίσκονται πέριξ τών 
εικόνων, μή ύπάρ/νοντος άλλου χοίρου διά τήν αναγραφήν τών ονομάτων και 
τών όφφικίων τών κτητόρων τών σφραγίδων, αλλά καί τότε κατά τον συνήθη 
τύπον αί έπιγραφαί αΰται άρχονται διά τής στερεοτύπου έπικλήσεως Κύριε ή 
θεοτόκε βοήθει. 

εΥπάρχουσιν όμως μολΰβδιναι σφραγίδες, ψέρουσαι επί μέν τής οπίσθιας 
όψεως έπιγραφάς επί δέ τής εμπρόσθιας άγιογραφικους τόπους καί πέριξ 
αυτών έπιγραφάς περιεχοΰσας κατά κανόνα γραφικά χωρία, ιδίως έκ τών 
Ψαλμών. "Αποκλειο μενού δτι εν τφ άποδοθέντι υπό τοΰ δοβΙυηιΒοΓ^ΟΓ εις 
τον Μανιακήν μολυβδοβουλλω είναι δυνατόν ν' άναγράφηται τό όνομα τοΰ 
κτήτορος πέριξ τής εΐκόνος τοΰ αγίου Γεωργίου, είναι εύλογος ή σκέψις ότι 
ή επιγραφή αυτή δυνατόν νά περιείχε γραφικόν τι χωρίον. 

γ') Ή όπισθεν έμμετρος επιγραφή, ής άναγινώσκονται σαφώς τρεις 
μόνον λέξεις, μαρτυρεί δτι ή σφραγίς δεν είναι δυνατόν νά είναι προγενέ¬ 

στερα τών χρόνων τών Κομνηνών, άφ" ων άρχονται αί έμμετροι έπιγραφαί 
έπΐ τών σφραγίδων, τής χρήσεωςα υτών έπικρατουσης ιδία κατά τήν δωδε- 

κάτην εκατονταετηρίδα καί παρατεινομένης μέχρι τής δέκατης τέταρτης. 

: 
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"Έμμετροι έπιγραφαί ΰπάρχουσιν επί δυο νομισμάτων, ενός Κωνσταν¬ 

τίνου Θ' τοΰ Μονομάχου (1042- 1006) καί ετέρου Ρωμανοΰ Δ' τοΰ Διογέ¬ 

νους (1067-1071), άλλ" επί μολυβδίνων σφραγίδων (μολυβδοβοόλλονν) 

ούδέν παράδειγμα υπάρχει, δπερ νά δυνάμεθα νά τάξωμεν ασφαλώς εις επο¬ 

χήν προγενεστέραν τών Κομνηνών. Μέχρι τοΰδε άπεδόθησαν σφραγίδες έχου- 

σαι εμμέτρους έπιγραφάς εις χρόνους προγενεστέρους τών Κομνηνών, άλλ" ή 
τοιαότη άπόδοσις, δφειλομένη κυρίως εις απλήν ομωνυμίαν, ουδαμώς δόναται 
νά στηριχθή. Ώς είναι γνωστόν, καί κατά τους βυζαντιακούς χρόνους έπεκρά- 

τει τό έθος νά δίδεται εις τό πρώτον άρρεν τέκνον τό όνομα τοΰ παππού, 

ούτως ώστε έν τή βυζαντιακή ιστορία εμφανίζονται πρόσωπα φέροντα τό 
αυτό κύριον όνομα καί τό αυτό έποδνυμον άνήκοντα δμως εις χρόνους διαφό¬ 

ρους. Επομένως είναι λίαν επισφαλές νά ταυτίζωμεν τους κτήτορας τών 

Είκ. 2. Σφραγίς Νικήτα ραίκτωρος καί κατεπάνω Αντιόχειας. 

σφραγίδων προς γνωστά έκ τής ιστορίας πρόσωπα στηριζόμενοι απλώς εις 
τήν ομωνυμίαν. 

δ') "Εκ τής έπισκοπήσεως τής όπισθεν έμμετρου επιγραφής εξάγεται δτι 
έκ τών δΰο τρίμετρων ιαμβικών στίχων ό μέν πρώτος περιείχε τό κύριον 
όνομα καί τό έπώνυμον τοΰ κτήτορος τής σφραγΐδος, ών τό μέν πρώτον 
προτάσσεται τής λέξεως ΓΡΑφΑΟ τό δέ δεύτερον είναι έν τελεί τοΰ στίχου 
καί ότι τό έπώνυμον τούτο ήρχετο διά τοΰ γράμματος Ν. Ό δεύτερος στίχος 
ό άρχόμενος διά τής λέξεως ΑΘΛΗΤΑ περιέχει τό αξίωμα αύτοΰ ΠΡΩΤΟ- 

[ΚΟΥΡΟίΠΑΛΑΤΟΥ. 

_ τάς γραφάς σφραγίζ(ο)ις τον Ν.... 

αθλητά .... πρ(οτο[κουρο]παλάτον. 

Επομένως οΰδείς λόγος συντρέχει νά δεχθώμεν ότι τό όνομα τοΰ κτή¬ 

τορος τής σφραγΐδος θά έχαράσσετο καί επί τής εμπρόσθιας όψεως, κατ’ ονο¬ 

μαστικήν πτώσιν, πράγμα δλιος άπίθανον. 

ε') Περιεσώθησαν σφραγίδες άνήκουσαι εις γνωστά έκ τής ιστορίας 
πρόσωπα, αιτινες ανάγονται εις τους χρόνους, καθ’ ους ήκμασεν ό Γεώργιος 
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Μανιακής (1030- 1043). ΓΓασαι αΰπαι συγκρινόμεναι προς την άποδοθεισαν 

εις τον Μανιακήν φαίνονται πολύ αρχαιότεραι. Αύται είναι: 

1) Ή σφραγίς τού Νικήτα ραίκτωρος και κατεπάνω Αντιόχειας, ήτις ανή¬ 

κει ή εις Νικήταν τον εκ Μισθείας, όστις υπήρξε διοικητής Αντιόχειας κατά τά 

έ'τη 1030-1034 ή εις τον διάδοχον αυτού Νικήταν, αδελφόν τού αύτοκρά- 

τορος Μιχαήλ Δ ή δστις επί βραχύ εκυβέρνησε τήν Αντιόχειαν έν ετει 1034 

(3οΗ υιπ6οτ§;οτ, 3ί§άΠο§τ3ρ1ιΪ0 θο ΡΕπιρΐτο ϋγζ&ηίΐη σ. 309). (Είκ. 2). 

2) Ή σφραγίς τού Μιχαήλ πατρικίου, κατεπάνω Αντιόχειας, ήτις ανή¬ 

κει ή εις Μιχαήλ Σπόνδυλον, διοικητήν "Αντιόχειας κατά τά έτη 1025- 1030 

ή εις Μιχαήλ Ουρανόν, ωσαύτως διοικήσαντα τήν "Αντιόχειαν κατά τά ετη 

1056-1059 (3ϊ§ί1]ο§τ. σ. 310). (Εικ. 3). 

3) Ή σφραγίς τού Πόθου Αργυρού, κατεπάνω Ιταλίας κατά τά ετη 

1032-1034 (Κ. Κωνσταντοπούλου, Ό κατεπάνω Ιταλίας Πόθος Άργυ¬ 

ρός. Βυζαντις τόμ. Βλ σελ. 397 κέξ.). (Είκ. 4). 

Είκ. 3. Σφραγίς Μιχαήλ πατρικίου καί κατεπάνω Αντιόχειας. 

4) Ή σφραγίς τού Κωνσταντίνου Διογένους, κατεπάνω Θεσσαλονίκης 

κατά τά ετη 1028-1029. (8ϊ°411θ£Τ. σελ. 104). (Είκ. 5). 

Πάσαι αι σφραγίδες αύται φέρουσιν επιγραφάς επ’ άμφοτέρων των 

όψεων, όχι εμμέτρους, και συγκρινόμεναι προς τήν σφραγίδα τήν άποδοθεΐ- 

σαν υπό τού βοΙηιτηόοΓΟ'Οτ εις τον Γεώργιον Μανιακήν, φαίνονται σαφέ¬ 

στατα πολύ αρχαιότεροι, ως εΐπομεν και ανωτέρω. Ή πραγματική σφραγίς 

τού στρατηγού καί κατεπάνω Γεωργίου Μανιάκη, άν περιεσώζετο, θά ήτο 

ανάλογος προς τάς ανωτέρω σφραγίδας των κατεπάνιο Αντιόχειας, Ιταλίας 

καί Θεσσαλονίκης. Προ παντός αδύνατον είναι νά εφερεν έμμετρον επιγραφήν. 

ς') Ό τύπος τής εμμέτρου επιγραφής τής σφραγίδος τής άποδιδομένης 

εις τον Μανιακήν.... γραφάς σφραγίζοις άθλητά κτλ. εμφανίζεται εις 

τάς εμμέτρους επιγραφάς των σφραγίδωντ ού δευτέρου ήμίσεος τής δωδέκατης 

καί ολοκλήρου τής δέκατης τρίτης έκατονταετηρίδος, ως άποδεικνύεται έκ 

πολυαρίθμων παραδειγμάτων σφραγίδων, ών τούς κτήτορας γνωρίζομεν καί 

έξ άλλων πηγών. 

ζ') Τό αξίωμα πρω τοκουρο παλάτης δεν φαίνεται προγενέστερον 
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των χρόνων των Κομνηνών, οπότε ως γνωστόν έδημιουργήθησαν πολλά νέα 

αξιώματα, προς θεραπείαν των αναγκών τής αύλικής ιεραρχίας. Ουτω εις τό 

μέχρι τών χρόνων εκείνων υφιστάμενον αξίωμα τού κουροπαλάτου προσ- 

ετέθη ανώτερος βαθμός, ό τού πρώτο κούρο παλαιόν, ώς έγένετο καί εις 

άλλα οφφίκια, ώς επί παραδείγματι, π ρω το σέ β α στ ος, πρω τονοβελ ί¬ 

σοι μος, πρωτοπραίτωρ καί άλλα. 

η') Εις τήν έξέλιξιν τών εμμέτρων επιγραφών παρατηρεΐται ότι πρώτον 

εμφανίζονται «ί άποτελούμεναι έξ ενός στίχου τρίμετρου ιαμβικού, είτα δέ, 

προϊόντος τού χρόνου, κατά τό δεύτερον ήμισυ τής δωδέκατης εκατονταετη¬ 

ρίδας καί τήν δεκάτην τρίιην, εμφανίζονται αί μακρότεραι έμμετροι, άποτε¬ 

λούμεναι έκ δύο στίχων καί ενίοτε έκ τριών. Σφραγίδες έχουσαι δύο στίχους 

τρίμετρους ιαμβικούς άπεδόθησαν εις τά τ έλη τής ΙΑ' ή τάς άρχάς τής ΙΒ' 

έκατονταετηρίδος υπό τού ΒοΠιιπιΓογ^ογ καί άλλων, πλήν ή τοιαύιη άπό· 

δοσις όφείλεται εις απλήν ομωνυμίαν τών κτητόρων τών σφραγίδων προς 

πρόσωπα γνωστά έξ άλλων πηγών. Ώς δέ καί ανωτέρω εΐπομεν, είναι 

Είκ. 4. Σφραγίς Πόθου Αργυρού 

κατεπάνω Ιταλίας. 

πολυάριθμοι έν τή βυζαντιακή ιστορία ιδία από τής Ι' μέχρι τής ΙΓ' έκα¬ 

τονταετηρίδος, οί φέροντες ιά αυτά κύρια ονόματα καί τά αυτά επώνυμα, 

άντ)κοντές εις τήν αυτήν οικογένειαν άλλ" εις χρόνους διαφόρους. Τούτο 

καιεστήσαμεν σαφέστατον, όταν έδημοσιεύσαμεν τήν σφραγίδα τού Πόθου 

Αργυρού κατεπάνω Ιταλίας (Βυζαντις τόμ. Β'. σελ. 397 κ.έξ.). Ή σφραγίς 

αύιη είχε προδημοσιευθή υπό τού ΒοθΙατηΒοτ^οτ (3ΐ§·ΐ11ο§ταρ1ιί0 σ. 761). 

όστις άπέδωκε ταύτην εις τον περιώνυμον στρατηγόν Πόθον Άργυρόν, 

' άκμάσαντα περί τά μέσα τής Γ έκατονταετηρίδος. Ήμεΐς όμως κρίνοντες 

έκ τής τεχνοτροπίας αυτής ένομίσαμεν οτι δεν είναι δυνατόν νά είναι προγε¬ 

νέστερα τής ΙΑ' έκατονταετηρίδος. Έπί τή βάσει δέ τής παρατηρήσεως ταΰ- 

της καί στηριζόμενοι εις ανάλογους σφραγίδας γνωστών έκ τής ιστορίας 

προσώπων, κατεδείξαμεν ότι κιήιωρ τής σφραγίδος Πόθος Άργυρός είναι 

ο κατά τά έτη 1032- 1034 κατεπάνω Ιταλίας, τού οποίου περιεσώθησαν 

διατάγματα καί άλλα έγγραφα δημοσιευθέντα υπό τού Τπ η Πιοτά (Β>11&Γ)11Β 

Οπιοο3Γπηι τηοπιΙ)Γ3η3ΐ·αηι σελ. 24 καί 28,) όσης πιθανώτατα ύπήρξεν 
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έ'γγονος του κατά τά μέσα χής εκατονταετηρίδος άκμάσαντος στρατηγού 

Πόθου Άργυροΰ. 

θ') ’Όχι μόνον έκ των πηγών δεν είναι γνωστόν ότι ό στρατηγός Γεώρ- 

ργιος Μανιακής υπήρξε ποτέ πρωτοπουροπαλάτης, άλλα τουναντίον εξ 

όσων γνωρίζομεν περί του βίου αυτοΰ μαρτυρεΐται ότι ούτος κατ’ εξοχήν 

διετέλεσεν εις στρατιωτικός υπηρεσίας, μακράν τής πρωτευούσης, ούδαμώς 

άναμιχθείς εις την αύλικήν ιεραρχίαν. 

ι') Διά πάντα εξοικειωμένον προς την τεχνοτροπίαν των έκ μόλυβδου 

βυζαντιακών σφραγίδων (μολυβδοβοΰλλων), ή είκών τοΰ αγίου Γεωργίου επί 

Είκ. 5. Σφραγίς Κοονσταντίνου Διογένους 

κατεπάνω Θεσσαλονίκης. 

τής εμπρόσθιας όψεως τής λεγομένης σφραγΐδος τοΰ Γεωργίου Μανιακή, δεν 

φαίνεται προγενέστερα τής δωδέκατης εκατονταετηρίδος. Ίδια τοΰτο καθί¬ 

σταται σαφές έκ τοΰ τροπου καθ’ όν είκονίζεται προ τοΰ στήθους ή χλαμύς 

καί έκ τής πλατείας κεντητής αυτής παρυφής, ήτις αποτελεί γνώρισμα τής 

εποχής ταΰτης εις τάς επί μολυβδίνων σφραγίδων εικόνας στρατιωτικών αγίων. 

Εκ πάντων των ανωτέρω λόγων, εξάγεται, νομίζομεν, ότι ή υπό τοΰ 

5ο1ι1ιιηι06Γ§·θΓ άποδοθείσα εις τον στρατηγόν Γειοργιον Μανιάκην σφραγίς 

δεν δΰναται ν’ άνήκί] εις αυτόν. 

ΚΩΝΣΤ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 

ΤΟΥ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ1 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

[31] 74. 

Χάρτης 0,21χ0,15. Αίώνος XVIII (φ. 350). 

Κείμενον μετά ψυχαγωγίας. 

1 (φ. 1α). «Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίον Ναζιανζηνον τοΰ 

Θεολόγου λόγος Απολογητικός τής εις τον Πόντον φυγής έ'νεκεν, καί 

αΰθις επανόδου έκεϊθεν μετά την τοΰ πρεσβυτέρου χειροτονίαν. Έν ω τί το 

τής ίερωσύνης επάγγελμα, καί όποιον είναι δει τον επίσκοπον». Έν τελεί 

( φ. 44°) «χειρί Βασιλείου τοΰπίκλην Πουλάκη τοΰ έκ Πατμού». 

2 (φ. 45α) «Τοΰ αντον, εις τον πατέρα εαυτοΰ, ήνίκα έπέτρεψεν αυτόν 

φροντίζειν τής Ναζιανζοΰ εκκλησίας». 

3 (φ. 49“). [Τοΰ αντον] «Απολογητικός εις τούς αυτοΰ μαθητάς, μετά 

τήν επάνοδον τής φυγής». 

4 (φ. 52α). «Τοΰ αυτόν Κατά Ίουλιανοΰ βασιλέως στηλιτευτικός πρώτος». 

5 (φ. 140°). «Ξενοψωντος Κύρου Παιδείας ιστοριών» βιβλία τέσσαρα 

(Α.Β.Γ.Δ). 

6 (φ. 274). «Σννεσίου τοΰ σοφωτάτου φαλάκρας έγκώμιον». 

7 (φ. 299“) ['ΑδήΡιον ίσως Θωμά Μαγίστρου;] «Σχόλια ιών τοΰ 

σοφωτάτου Συνεσίου διαφόρων επιστολών ούτίνος λόγοι ό περί προνοίας, 

ό περί βασιλείας, τό τε ένΰπνιον, καί άλλοι περί άλλων, καί τό τής φαλάκρας 

έγκώμιον». Εις γλώσσαν άρχαΐζουσαν μετ’εξηγήσεων εις τήν κοινήν [άσχετα 

προς τά τοΰ Βΐοη Ρεί&νίιΐδ καί τοΰ Νεοφύτου ίεροδιακόνου τοΰ Πελοποννη- 

σίου τά έκδοθέντα υπό Γρηγορίου Κωνσταντά έν Βιέννη αψ^β'. Πρβλ. τοίς 

τοΰ Θωμά Μαγίστρου, ά ούκ έχω ύπ’ δ'ψιν.] 

Έν τελεί (φ. 349β) Χειρ Βασιλείου Πουλάκη τοΰ Πατμίου». 

Φύλλα άγραφα εννέα μή άριθμηθέντα. — Έν ένί τούτων «έλεγχος των 

έν τή δέλτα) ταύτη περιεχομένων».— Έν τφ πρώτφ παραφΰλλφ «Νικόλαος 

παπά Αλεξάνδρου αωλε' Δεκεμβρίου ζ'». 

Συνέχεια. Βλ. τής παρούσης 'Επετηρίδος τόμ. Η' (1931) σ. 199. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδον, £τος Θ'. 9 



130 Δη μητριού Μ. Σάρρου 

Εν άπεσπασμένω παραφύλλω τοΰ κωδικός. «Και τό δε Ιακώβου Που- 

λάκη τοΰ Πατμίου»- ύστερα δέ γραφή «Δεδοόρηται παρ9 αύτοΰ Ααυρεντίω 

τψ Χίω». 

Στάχωσις διά ναστοΰ χάρτου περιβεβλημενού βύρση μετ’ έπιτυπωμάτα^ν. 

[32] 75. 

Χάρτης 22 72 X 16 Υ2. Αϊώνος X VIII (ο. νιδ -|- 24). 

[Διονυσίου τον εκ Φονρνά 'Ερμηνεία, τής ζωγραφικής τέχνης.] 

Τό αυτό σχεδόν προς τό υπό τοΰ Άθ. Παπαδοποΰλου Κεραμέως έκδο- 

θέν κείμενον εν Πετρουπόλει τΰποις Β. Κΐτεοΐιδαμηι τώ 1909, εκτός ελάχι¬ 

στων περί την λέξιν καί κατάταξιν της ύλης διαφορών. 

Ή άρίθμησις εγένετο υπό τοΰ καλλιγραφικώς γράψαντος τον κώδικα, 

δς προέταξε καί πίνακα τών περιεχομένων, άρχόμενον άκέφαλον, ού σώζονται 

σελ. 24. Ή στάχωσις τοΰ κωδικός έξέπεσεν. Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τη 

5 Άπριλ. 1916. 

[33] 76. 

Χάρτης 0,19Χ 0,13. Αίώνος XIX άργομ. (φ. 205). 

1 (φ. 8“). Άδηλου. «Οίκοι κατά άλφάβητον εις τον άγιον Ίωάννην 

τον Θεολόγον καί Ευαγγελιστήν». 

2 (φ. 14-15). Σημειώματα ανα ανάξια λόγου νεώτερα περί τών Όλυμ- 

πιακών αγώνων, καί τών επτά θαυμάτων τοΰ κόσμου. 

3 (φ. 16 ). Άδηλον. «Έξήγησις εις τό δέκατον τρίτον κεφάλαιον τής 

Άποκαλύψεως Ίωάννου τοΰ Θεολόγου καί εύαγγελιστοΰ», καί άλλων τινών 

χοορίων αυτής, εις γλώσσαν νεωτέραν γραφεΐσαν μετά την άλωσιν. 

4 (φ. 32“). «-Χρησμός τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ταρααίον πατριάρ- 

χου Κωνσταντινουπόλεως». Κεφάλαια κς'. Κείμενον καί έξήγησις. 

5 (φ. 46“) «"Ετερος χρησμός τοΰ σοφωτάτου βασιλέως Λέοντος». 

Κεφάλαια ιγ'. Κείμενον καί έξήγησις. 

6 (φ. 5113). Σημείωσις περί τοΰ Κολοσσού τής Ρόδου. 

7 (φ. 52“). «Κύκλοι τοΰ ενιαυτού μέ τάς τέσσαρας ώρας». 

8 (φ. 53“). Σημείωσις περί καταλήψεως τής Κρήτης επί Μιχαήλ τοΰ 

Τραυλού υπό τών Αγαρηνών. 

9 (φ. 53“). «Τό κατηραμένον Δηβάνι, καί ή άπόφασις όποΰ εκαμεν ό 

κατηραμένος Πιλάτος κατά τοΰ Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Έν τελεί. 

«Αυτό τό άντίτυπον εύρέθη έν Άουστρία, έν πλαξί λιθίνη έγκεχαραγμένον 

ήδη δέ εις φώς έξεδόθη κατά τό 1805. Μαί'ου άττ επειδή δμως εγώ δεν τό 

ηύρα νά τό αγοράσω, αντέγραψα τά γράμματα, καί τήν άπόφασιν έκάστου 
αυτών'—. 

Κατάλογος τών χειρογράφων του Φιλ. Συλλόγου Κωνσταντινουπό?.εως. 131 

10 (φ. 560), Χρησμός. «Αυτοί οί στίχοι εύρέθησαν επάνω εις μίαν 

πόρταν μιας έκκλησίας τήν οποίαν εχωσεν δ ποταμός Συρέτης καί πάλιν ό 

ποταμός τήν άνοιξεν. Ό ποταμός λέγεται Συρέτης πλησίον εις 'Ρωμανόν». 

Αρχή «Χρυσούς μ9 έ'θηκεν αιών ό τής δευτέρας», τέλος «προς Χ(ριστια)νών 

τε κλέος». Κείμενον καί έξήγησις. 

11 (φ. 58“ - 850 ). Άδηλων θεματογραφία εις τά διάφορα εΐδη τών 

ρημάτων, εις τήν καθαρεύουσαν δημοτικήν. 9Αρχ. «"Οποιος λέγει δτι αγαπά 
τον Θεόν». 

12 (φ. 86“-1170). «Έτέρα θεματογραφία» εις τά διάφορα εΐδη τών 

ρηματιυν υπό [Αντωνίου τοΰ] Βυζ[αντίου], μετά δειγμάτων επιστολογραφίας, 

εις «άπλοΰν» ή «κοινόν» καί «ελληνικόν» ύφος. 

13 (125^). Αδηλου. Έτέρα θεματογραφία εις τά ρήματα έν συνεχεΐ 

λόγφ. Εις «Άπλοΰν» καί «ελληνικόν». 

14 (φ. 200“-0). «Εις τό πρώτον κεφάλαιον τής Γραμματικής τοΰ 

Αλεξάνδρου». 

15 ( φ. 2020 ). Σημείωσις τών μελών τής Έωσικής αύτοκρατορικής οικο¬ 

γένειας προς μνημόνευσιν έν τώ ναφ: «υπέρ τού εύσεβεστάτου μεγάλου αύτο- 

κράτορος πάσης Τωσσίας Νικολάου Παυλίδου καί τής εύσεβεστάτης συζύγου 

αΰτοΰ αύτοκρατορίσσης Αλεξάνδρας Θεοδωρίθος» κτλ. 

Ό κώδιξ έγράφη άρχομένου τοΰ ιθ' αίώνος υπό τίνος Νεοφύτου Χίον, 

δς υπογράφει διά μονοκονδυλιάς έν φ.51“, 850, 900, καί έν φ. 117 καθα- 

ρώτερον μετά τοΰ κρυπτογραφήματος τοΰδε: 

«μυκ'δεζκη γπ'κη ύδσνσωμκέηση γωτσ' ήζωνώζσ όωθωμποκ'ξωη». 

Τό κρυπτογράφημα τούτο άνεγνώσθη υπό Σ. Α. Χουδαβερδόγλου Θεο¬ 

δότου, ώς εξής: 

Νεόφυτος Χίος Ε(ύ)φημιανούσης Χα(τ)ζή Σταμάτη Καρανικόλας. 

Τά φ. 7, 118- 125“, 2020 -2050 άγραφα. 

Στάχωσις διά ναστοΰ χάρτου περιενδεδυμενού βύρση μετ9 έπιτυπωμάτων. 

Προσφορά τώ Συλλόγω υπό Μ. Γεδεών τή 6 Νοεμβρ. 1895. 

[34] 77. 

Χάρτης 0,22'Χ.Ο,Ιβ. Αίώνος XVIII (φ. 240). 

1 (φ. 1-60). Γνωμικά διαφόρονν αρχαίων σοφών καί τοΰ Θεοφύλακτου 

Σιμοκάττου και τού Κεδρηνοΰ, έν οΐς έγκαταμείγνυνται καί πέντε συνταγαί 

δημώδους θεραπευτικής (έν φ. 4“ καί 60 ). Αρχή ακέφαλος. 

2 (φ. 7“ ). «Τοΰ μακαρίου Ιωάννου τον Δαμασκηνού!Εκδοσις ακριβής τής 

ορθοδόξου πίστεως», βιβλία τέσσαρα. [Μί§;η6 ΡαΙτ. Οι*, τ. 94 σ. 789-1228]. 

3 (φ. 164“ ) «9Ιωάννου ταπεινού μοναχού και πρεσβυτέρου, τον Δαμα¬ 

σκηνού, Περί τών έν πίστει κεκοιμημένων, δπως αί υπέρ αυτών γινόμεναι 
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λειτουργίαι, και εύποιΐαι, τούτους όνίνησιν». [Μί§;ηο; Ραίχ. Ογ. τ. 95 σ. 248], 

4 (φ. 179α). «Έκ τών περί της τρισυπόστατου θείας ουσίας ερμηνειών 
και αποριών εξηγήσεων, Μιχαήλον του Χορτακίον. Πότερον εν τφ Θ(ε)φ 
πρόβλησίς εστιν;» Αρχή «Είδέναιχρή ταΰτας τάς λέξεις» τέλος «τφ οΰσιιόδει 
εΐδει του νοοΰντος: — Ίδιον». [Πρβλ. περί του άνδρός Ζαβείραν, σ. 382 καί 
454, Σάθα Νεοελλ. Φιλ. 338, Προσθήκας και διορθ. Δημητρακοποΰλου σ. 58, 

Βρετου Νεοελλ. Φιλ. σ. 253, οΐτινες οΰ μνημονεΰουσι την διατριβήν ταΰτην]. 

5 (φ. 187α - 2090 ). «Διδασκαλία περί τοϋ ακραιφνούς τρόπου του διδά- 

σκειν τό θειον, καί ιερόν ευαγγέλιον έκδοθεϊσα παρά Γερασίμου Βλάχου του 
Κρητός, ταπεινού τών επιστημών διδασκάλου, κήρυκος του ίεροΰ ευαγγελίου, 

και καθηγουμένου του τής Παλαιοπόλεως σεβασμίου μοναστηριού». ’Άρχ. 

«Πορευθέντες εις τον κόσμον» τέλ. «χαΐρε κεχαριτωμένη· καί περί τούτων 
άλις:» [Περί δυο άλλων αντιγράφων τής πιθανώς ανεκδότου ταΰτης διδασκα¬ 

λίας, ΐδέ Π. Κεραμέως, Ίεροσο?α>μ. Βιβλιοθ. τ. Α' σ. 412. Περί δέ τών έργων 
καθόλου του άνδρός ίδέ Δημητρακοπουλου Προσθήκας καί διορθ. σ. 53-58]. 

6 (φ. 210“ - 219β ΥΑδήλου. Λόγος εις τον Ευαγγελισμόν τής Θεοτόκου. 

Άρχ. «Σήμερον ό νοητός ήλιος μέ λαμπραΐς άκτΐναις την ύφ’ ήλιον καταυ- 

γάζειν άρχεται». Τέλος «καθώς εκείνος τον λόγιον Έρμήν». 

7 (φ. 220“- 229Ρ). «Κυριακή Ε^ τών νηστειών. Έλέχθη παρά Βλασίου 

μητροπολίτου “Αρτης, εν Κέρκυρα· έν τφ ναφ του αγίου Σπυρίδωνος κατά 
τό αχξγ έτος σωτήριον». Αρχή «Συνήθεια έπεκράτησεν εις τους άν(θρώπ)ους 
όπου εις τά τραπέζια εύρίσκονται νά γεμίζουν πολλάκις από κρασί τά ποτή¬ 

ρια» [περί τοΰτου ίδέ Σάθα, Νεοελλ. Φιλ. σ. 302]. 

8 (φ. 2290-2380). « Αναστασίου Βασιλείου ϊερέως τον εξ 'Ιωαννίνων. 

Λόγος πανηγυρικός εις τον άγιον Αθανάσιον» Αρχή «Πανήγυρις φαιδρά, 

πανήγυρις ένδοξος», Τέλος «οί του Αθανασίου ύπερβαίνουσι θρίαμβοι». 

[Ό Ζαβείρας σ. 138 οΰκ αναφέρει τον λόγον τοΰτον], 

9 {φ. 239“) Αδήλου «Τό κύριε Ίησοΰ Χριστέ ό Θεός ημών έλέησον 
ημάς αμήν». =Αρχ. «Ουχ απλώς καί ως έτυχεν άσυλλογίστως, καί άνεξετάστως 
παρεδόθη ύμίν, καθ’ έκάστην λέγεσθαι». 

Έν τή τελευταία άγράφφ σελίδι φέρονται νεοπέρα χειρί (τφ 1875-1876) 

όνόματά τινα μοναχών Χελιανδαρινών μεθ’ά υπογραφή «Κορυτσάς Δωρό¬ 

θεος Ευελπίδης Βατοπαιδινός 1875» [κατωτέρω δέ τφ αυτφ μελάνι καί 
δι’ άλλης χειρός, πιθανώς του Νεοφύτου Τερομονάχου (φ. 2090 ) «Νάρκισσος 
Σωφρόνιος πνιγείς έν τφ ποταμφ τής επαρχίας του κατά Μάϊον υπό ορμητι¬ 

κού ρεύματος. Αιωνία αΰτοϋ ή μνήμη ό Θεός έλεήσαι αυτόν». Τή αυτή χειρί 
«Αρχιμανδρίτης Άνανίας Βατοπαιδινός υπό αιφνίδιου θανάτου διαρκέσαντος 
πέντε λεπτά τής ώρας, ίστάμενος καί πεσών επί γής ευθέως έξέπνευσε κατα- 

λιπών εκατομμύρια χρημάτων τή Μονή ταΰτη τήν 20 Απριλίου 1876. Έν τή 

Μονή Βατοπαιδίου ημέρα τρίτη. 
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Έν φ. 1860 τή αυτή χειρί «Κατά τά τέλη του Απριλίου μηνός τοΰ 
έτους 1876 έφονεΰθησαν έν Θεσσαλονίκη υπό τών Όθωμανων οί Γενικοί 
Πρόξενοι τής Γερμανίας καί Γαλλίας, συνεπεία δέ τοΰ φόνου τοΰτου έστά- 

λησαν εις τον λιμένα Θεσσαλονίκης βασιλικά πολεμικά ατμόπλοια θωρακωτά 
δλθ3ν τών Δυνάμεων, ήτοι 'Ρωσσίας, Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, 

Αυστρίας, Αμερικής, Βελγίου καί Ελλάδος ό Γεώργιος καί ή Όλγα· 

ομοίως καί στόλοι τών αυτών δυνάμεων. — Προς τιμωρίαν τών αυτουργών 
καί ενόχων τοΰ φόνου». 

Έν φ. 163“ τή αυτή χειρί ύπογραφαί έν τή ωα «Ιωάννης Κοιρανίδης»· 

είτα «Χριστόδουλος Τομτσοΰλης.»—Έν φ. 1630 ύπογραφαί «Νεόφυτος έν 
οίς καί ό Κοιρανίδης». 

Έν φ. 2090 «Νεόφυτος Ιερομόναχος έκ τοΰ Χιλιανδαριοΰ Κελλίου τοΰ 
αγίου αποστόλου Θωμά.—1841». Τοΰτφ φαίνεται ότι άνήκεν ό κώδιξ περιελ- 

θών είτα τφ ανωτέρω Κορυτσάς Δο^ροθέω Εύελπίδη έξ οΰ τφ κ. Μ. Γεδεών, 

ος προσήνεγκεν αυτόν τφ Συλλόγω τή 6 Νοεμβρίου 1895. Στάχωσις νέα. 

[35] 78. 

Χάρτης 0,21 X 0,16. Αίώνος XVIII (φ. γ-\-142). 

1 (φ. 1-76) «Θέσεις γραμματικοί διαλεκτική μεθόδφ ύποστρωθεΐσαι 
καί εις διάλεξιν προτεθεΐσαι έκ τής τέχνης θεωρητικής τε καί πρακτικής 
Ίλαρίωνος Κιγάλα Κυπρίου ιεροδιδασκάλου καί ίεροκήρυκος». Θέσεις μθ'. 

2 (φ. 17-37) 3Αδήλου «_Θΰρα άνεωγμένη τής ελληνικής». "Ητοι 
έγχειρίδιον ποικίλων έκ τών φυσικών ιδία επιστημών γνώσεων εις κεφάλαια 
ν' καί εδάφια 549. 5Αρχή «Χαΐρε ώ φίλε άναγνώστα». Έν τφ βραχεί προ- 

λόγφ εκτίθεται καί ό σκοπός τοΰ έργου: «βλέψον τοίνυν ώ παϊ μικρόν τουτί 
τό έγχειρίδιον. Έν τοΰτω καί γάρ ύπισχνοΰμαι, (μηδείς δέ τής προαιρέσεως 
καί επαγγελίας μοί βασκανέτοή άπαντα τον κόσμον καί τήν έλ?,ηνίκην γλώτ- 

ταν, ώς έν επιτομή άποδείξειν. Έξέλιττε τοίνυν καί έκμάνθανε τά ολίγα ταΰτα 
σελίδια. Τουτί άπεργασάμενος, τήν σήν αγχίνοιαν και τήν προς άπαντα τά 
μαθήματα δεξιότητα κατανοήσεις». 

3 (φ. 39- 84) ' Ομήρου 3 Ιλιάδος α, β, γ, δ καί 35 στίχοι τοΰ ε. Κείμε¬ 

νον καί παραπλεΰρως παράφρασις εις τήν κοινήν. Έν τελεί τοΰ δ (φ. 810) 

ό χρόνος τής γραφής «αψκγ°·> Μαίου 14». 

4 (φ. 87 - 1190 ) VΕρμου τον τρισμεγίστου, περί Θεοΰ καί περί τής τρισ- 

υποστάτου Θεότητος». Εις λόγους ις ών ό α' περί Ποιμάνδρης, ό δέ τελευ¬ 

ταίος : Έρμου προς Τάτ. 

5 (φ. 121-1410) «Διδασκαλία περί τοΰ ακραιφνούς τρόπου τοΰ διδά- 

σκειν τό θειον καί ιερόν ευαγγέλιον, έκδοθεϊσα παρά Γερασίμου Βλάχου τον 

Κρητός, ταπεινού τών επιστημών διδασκάλου, κήρυκος τοΰ Ιεροΰ Ευαγγελίου, 
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καί καθηγουμένου τούτης Παλαιοπόλεως σεβασμίου μοναστηριού». Κεφάλ. Γ, 

[ίδέ καί ανωτέρω άρ. 77, 5, τό αυτό]. 

Έν τελεί {φ. 141^) χειρί τοΰ άντιγραφέως τής διδασκαλίας ταΰτης 
«Και τό δε έμοιγε τοΰ Γερασίμου Τυρναβιώτου’ όμοΰ και Σπαρμιώτου. 

Έγράφθη τφ χιλιοστφ έπτακοσιοστφ έξηκοστφ τρίτω έτει έν μηνι έκατομ- 

βαιώνι* ό δ’ αρας την χειρα έπί τούτο σ» [έμεινεν ατελής ή λέξις]. 

Ό κώδιξ έγράφη υπό δυο χειρών, τφ 1723, μέχρι τοΰ φ. 720, υπό τής 
μιας, καί τφ 1763 τό υπόλοιπον μέρος υπό τής έτέρας. 

"Αγραφα φύλλα α, β, γ, 16^ 84α-866, 120, 142α. 

Στάχωσις νεωτάτη· παννόδετον. 

Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τής 5 Άπριλ. 1916 παρά τοΰ κ. Μ. Γεδεών. 

[36] 79. 

Χάρτης 0,21χ0,1β. Αίώνος XVIII (φ. 59). 

«Έκ των τοΰ σοφωτάιου Σννεσίου [Επιστολών]». Κείμενον καί -ψυχα¬ 

γωγία. Τέλος κολοβόν «ΐν’ έκ τελέων τέλεον έκφανή» [έπιστ. ρλη' Μί§μι& 

Ρδϊγ. Ογ. τ. 66 σ. 1322 · 1529]. 

"Αγραφα φύλλα 1, 2, 59. 

Στάχωσις νεωτάτη- παννόδετον. 

Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τή 5 ’Απριλ. 1916. (παρά τοΰ κ. Γεδεών), 

πρβλ. καί τό επόμενον τεύχος. 

[37] 80. 

Χάρτης 0,22χ0,16 Αίώνος XVIII (φ. 133). 

«Έξήγησις των επιστολών τοΰ σοφωτάτου Συνεσίου» μέχρι τής 138ης 
επιστολής περιλαμβανομένης κατά τό πλειστόν τέλος κολοβόν. 

Φαίνεται άνήκον τφ αΰτφ καί τό προηγουμενον τεΰχος κατόχω, τό περιέ- 

χον τό κείμενον καί την ψυχαγωγίαν. 

Ή στάχωσις εξέπεσεν. Ή άρίθμησις έμή. 

Έν αρχή καί έν τελεί προσετέθησαν νεωτάτη χειρί φύλλα άγραφα μή 
άριθμηθέντα. 

Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τή 5 Άπριλ. 1916 παρά τοΰ κ. Μ. Γεδεών. 

[38] 81. 

Χάρτης 0,23χ0,17 Αίώνος XVIII (σ. 80). 

1 (σ. 1-32) «’ Ακολουθία τον αγίου καί ενδόξου νεομεγαλομάρτυρος 
3Ιωάννον τον εκ της Τραπεζούντος' μαρτυρήσαντος έν τή Λευκοπόλει τή τουρ¬ 

κιστί λεγομένη Άκ χερμάν, έν έτει αφ<ί» 1500 από τής ένσάρκου οικονομίας». 

«ΓΙοιηθεϊσα παρά τοΰ Κυρίου Νικηφόρου τον Κρητός πατριάρχου Αλε¬ 

ξάνδρειάς». 

Έν τελεί (σ. 32) «Άντεγράφη παρ’ έμοΰ τοΰ Μανουήλ Μάνου εν ετει 
από Χ(ριστο)ΰ αωΦ Ιουνίου ιειι 1800: Ιουνίου 15». 

2 ( σ. 33 - 80) Άδηλον «Ακολουθία τής παρακλήσεως τής όσιας μ(ητ)ρός 
ημών Παρασκευής της νέας». [1642]. Μετά τό τέλος τής ακολουθίας επεται 
«Διήγησις περί τοΰ αγίου λειψάνου» άρχ. «Έν ετει αχμβ' δοθείσης άδειας», 

καί έτέρα διήγησις ής αρχή «Παρθένιος πατριάρχης» καί είτα «Συναξά- 

ριον τής αγίας Παρασκευής τής νέας». Αρχή «Αυτή ή τφ όντι μεγάλη καί 
περιβόητος». 

Τό τεΰχος έχει 20 φύλλα άγραφα μή άριθμηθέντα υπό τοΰ άντιγραφέως. 

Στάχωσις έκ ναστοΰ χάρτου περιενδεδυμένου βΰρση. 

Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τή 5 Άπριλ. 1916 παρά τοΰ κ. Μ. Γεδεοόν. 

[39] 82. 

Χάρτης 0,20x0,15. Αίώνος XVIII (φ. δ-168). 

α' (σ. α') «Καί είπε Μαριάμ, ίδοΰ ή δούλη Κυρίου»· μικρά άνάπτυξις 
αΰτοΰ υπό άδηλου, β' (σ. γ') «.Επιστολή Πουπλίου αξιωματικού τοΰ Λεντοΰ- 

λου σταλθεΐσα έκ τής Ιερουσαλήμ προς τήν γερουσίαν τής Ρώμης μεταφρα- 

σθεΐσα έκ τοΰ Λατινικοΰ» Αρχή «Έφάνη κατά τους ήμετέρους χρόνους» — 

γ' (σ. δ') «Μαρτυρία Ίωσή που Ιουδαίου τοΰ Φλαβίου περί Ίησοΰ Χρίστου». 

(Λογ. ιη'. κεφ. γ'). 

1 (σ. 1). [Νικηφόρου τοΰ Θεοτόκη]. «Περί τής τών αγίων πρεσβείας 
ότι υπό τών θεόπνευστων γραφών καί τών θεηγόρων αποστόλων, τους 
αγίους πρεσβευτάς προς Θ(εό)ν τιθέναι ή άποστολική τοΰ Κ(υρίυ)υ Ίησοΰ 
Χ(ριστο)ΰ παρέλαβεν εκκλησία» [Πανδώρας τόμ. Θ'.]. 

2 (σ. 47). Νεοφύτου [Κανσοκαλνβίτον] έπιστολή προς Νικηφόρον [τον 
Θεοτόκην], Αρχή «Διδάσκαλε, καί πολλά καί πολλάκις ήνώχλησεν» τέλος 
«ύπερευχομενού μου» αψογ Αΰγοΰ: κςτι τής ύμετέρας ΐερολογ. είλικρ. φίλος 
Νεόφυτος Ίεροδιάκων». 

3 (σ. 53). «Νεοφΰτω τφ έλλογιμωτάτφ ίεροδιδασκάλω ο Νικηφόρος εΰ 
πράττειν». Αρχή «Πάσαν μέν άρα απορίαν». Τέλος «Έκ Λειψίας έτει αψογφ 
Όκτωβ. ητι: 

4 (σ. 69-78). [Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου;]. 

«Τοϊς σεβασμιωτάτοις, καί ποθεινοτάτοις μου πατράσι καί ΐεροδιδασκά- 

λοις, Ενγενίφ τφ ιεροδιακόνορ και Νικηφόροο τφ ίερομονάχφ τήν μετά πάσης 
αιδοΰς καί εΰλαβείας όφειλομένην προσκυνησιν καί τον έκ μέσης ψυχής έν 
Χ(ρισ)τφ ασπασμόν». Άρχ. «Ήρετό μέν τις, έμοί σεβασμιώτατοι, τών προλη¬ 

πτικών τε καί δοκοφρόνων». «αψο<? Όκτωβρίου ιςτι: έπιγινώσκετε τήν χειρα», 
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δ (σ. 85-100). «Νεοφντφ τφ έλλ,ογιμωτάτψ Ιεροδιδάσκαλο), Νικηφόρος 

ιερομόναχος ό Θεοτόκης εν πράττειν» Αρχή «Τά περί Θ(εο)ΰ και θείων 

λαλεΐν». Έν Λειψία έτει αψο^. Νοεμβρίου κ1^· 

6 (σ. 101-129). «Νικηφόρω τώ ίεροδιδασκάλω Νεόφυτος [Καυσοκαλυ¬ 

β ίτης] ευ πράττειν». Αρχή. «Επειδή τοΰ έμοΰ λόγου», τέλος «εντεύθεν έζη- 

μιωμένον. Έρρωσό μοι καθ’ έκάτερα. Νεόφυτος ΐεροδιάκονος». 

7 (σ. 131-135). «ΈλευΟερίω Μιγαήλοο τώ Λαρισσαίω ό Νικηφόρο; 

[Θεοτόκης] εύ πράττειν» Αρχή. «Την άνάπτυξιν, έρασμιώτατε φίλων Ελευ¬ 

θέριε, ζητείς μοι», έν τέλει «έν Βιέννη έ'τει αψοδ^ Άπριλλίου ιςυ. 

8 (σ. 135- 141). «Ελευθερία) τω Λαρισσαίω ό Νικηφόρος χαίρειν»Άρχή 

«Λύω προβληικίτοιν, ών τό μεν ψυχολογικόν»* έν τέλει «έκ Βρατισλαβίας* 

έτει αψοδ“ Σεπτεμβ: ιαυ». 

9 (σ. 141 - 153). «’Ελευθερία) Μιχαήλου τω Λαρισσαίω ό Νικηφόρος 

ευ πράττειν». Αρχή «Άπορήματα έκ τής του Παρθενίου έγραψα συνουσίας». 

«Έκ Βαλτισλαβίας έτει αψος^ Ίανν: κγ^». 

10 (σ. 153-156). Νικηφόρου τον Θεοτόκη. Επιστολή τω. 

Μητροπολίτη. 

Αρχή «Πανιερώτατε καί θεοκόσμητε δέσποτα. “Ήτοι κατά δοκιμήν ή 

κατ’ έπίσκεψιν». «Έκ Βρατισλάβ: έτ: αψος^ Μαΐου η^: Νικηφ: ίερομ: 

ό Θεοτ:». 

11 (σ. 156-157). «Ελενθερίω Μιχαήλ τω Λαρισσαίω 6 Νικηφόρος εν πράτ- 

τειν».Άρχ. «ΟΙ εν τω βίω πειρασμοί». «“Εν Βρατισλ: έτει αψος^ Ιουνίου β<ϊ: 

12 (σ. 175- 160). «Τφ αυτω ό αυτός». Αρχή. «Όμοίως νεώτεροι, 

φησίν, ό τρισμακάριος Πέτρος». «Έκ Γιασσίου, έτει αψος^5 Ιουλίου κβ«: 

13 (σ. 161 -164). Άνεπίγραφον [Νικηφόρου του Θεοτόκη]. Αρχή. «Τά 

περί των αφέσιμων αμαρτημάτων τριχώς μοι διήρηται. εις τό εξ ασθένειας, 

εις τό έξ άγνοιας, εις τό ακούσιον». Τέλος «ουδεμία είς τον αιώνα αφεσις 

διά τό πλημμεληθέν γενήσεται». 

14 (σ. 164). «Λογίδριον του κ(υρίο)υ Ευγενίου». Όλίγιστα σημειώματα 

γνωμικά. ’3| 

“Εν τέλει (σ. 164) ό λόγιος άντιγραφεύς σημειοϋται: «Παρά Δημητρίου 

Οικονόμου Λιτοχωρίτου έγράφη τό παρόν πέρας δέ εϊληφε έν τοΐς 1785: 

έτεσι Μαρτίου 19». Καί έν τή 1^ σελ. «Έκτων Δημητρίου Οικονόμου Λιτό- ·| 

χωρίτου καί τόδε». ;§! 

Ό κώδιξ ήριθμήθη μέχρι τής σελίδος 53 υπό του γράψαντος, περαι¬ 

τέρω δ’ ύπ“ έμοΰ. \|| 

Μεταξύ των σελ. 130 καί 131 άπεκόπη έν φΰλλον) έν φ πιθανώς περιεί- I 

χετο έπιστολή Μιχαήλ Λαρισαίου προς Νικηφόρον. 

Άγραφοι σελίδες 49-52, 64-68, 79-84, 130 καί από τής 164 σελίδος \1 

μέχρι τέλους 17 φύλλα. 
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Στάχωσις διά σανίδων περιενδεδυμένο>ν βύρση μεθ απλών έπιτυπω- 

μάτων. Μετά θηλυκωτήρος. 

Ήγοράσθη υπό του Συλλόγου τή δ Άπριλ. 1916 παρά του κ. Μ. Γεδεών. 

[40] 83. 

Χάρτης 0,21X0,15 Αιώνος XVIII (σ. 334). 

Ευγενίου τον Βουλγάρεως. 9Επίτομη Λογικής. Προηγείται (σ. 3) «της 

τού σοφωτάτου Εύγενείου Λογικής έπιτομή τοις εντευξομένοις». Αρχή «Ει 

καί τών άλλων αγαθών, έστιν ά τό ευκταία είναι καί περισπούδαστα κεκ?νη- 

ρα>ται». Έν τέλει (σ. 333). Εΐληφεν ώδε τέλος η λογική. Τφ δέ Θεω ημών 

δόξα καί Κράτος, είς τούς απέραντους αιώνας τών αιώνων Αμήν». 

[Παραβλητέα τή έν Λειψία έκδοθείση τφ 1766 Ευγένιου του Βουλγα- 

ρεως Λογική. 

Ή άρίθμησις υπό του λογίου άντιγραφέως μέχρι σελ. 180. 

Έν αρχή φύλλα άγραφα καί άρίθμητα τρία. 

Ή στάχωσις τού κώδικός έξέπεσεν. 

Ήγοράσθη υπό του Συλλόγου τή 5 Άπριλ. 1916 παρά του κ. Μ. Γεδεων. 

[41] Μ. 

Χάρτης 0,24x0,18 Αιώνος XVIII (φ. 16). 

«Χρησμός, ήτοι προφητεία, τοΰ μακαρίου "Ιερώνυμον Αγαθάγγελον, 

συγγραφεΐσα έν Μεσσίνη τής Σικελίας έν τώ τής άπολυτροόσεως ημών 1279^ : 

έτει, ως έκ Θεού αύτώ άπεκαλύφθη, ήτις ύστερον έν Μεδιολανφ τφ 1555<?: 

έτει έξεδόθη εις φώς παρά τοΰ αίδεσιμοηάτου πατρός καί ίερομονάχου τής 

τοΰ αγίου Βενεδίκτου τάξεως “Ιακώβου τοΰ Παλαιωτου- ερμηνευθεισα εκ 

τής “Ιταλικής διαλέκτου εις τήν πεζήν ημών φράσιν παρά τοΰ πανοσιωτάτου 

Θεοκλήτου τοΰ Πολυειδοΰ ταπεινοΰ αρχιμανδρίτου, ήτοι: χωρεπισκόπου 

Πολυένης, και Βαρδάρων* ναι μήν, καί τής έν Λειψία όρθοδοξου εκκλησίας 

άπόπτου τε καί συνηγόρου κατά τό 1708ον: έτος». Κεφαλ. Θ . 

Έν τέλει 6 χρησμός «Δέοντος βασιλέως τοΰ σοφωτάτου, περί άναστά- 

σεως τής Κιονσταντινουπόλεως». Στίχοι κ'. 

Άγραφα φύλλα μή άριθμηθέντα 5.— Άστάχωτον. 

Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τή 5 Άπριλ. 1916 παρά τοΰ κ. Μ. Γεδεων. 

[42] 83. 

Χάρτης 0,24X0,17 V,. Αιώνος XVIII άρχ. (φ. 10). 

«Λόγος συντεθείς μέν παρά τοΰ εΰγενεστάτου καί σοφολογιωτάτου 

άρχοντος Καμινάρη Κυρίου Σέργιου Μνστάκη, έκφωνηθείς δέ παρ’ αΰτοΰ, 
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καθ’ ήν ημέραν έγένετο γυμνάσιον τοΐς μαθητιώσιν εν τώ κατά Κουρού- 

τζεσμε Έλληνομουσείφ, συνελθόντων επί τό αυτό του τε Πατριάρχου καί 
των αρχιερέων καί των αρχόντων, καί ετέρων άνδρών της ελληνικής παιδείας 
τροφίμων». Αρχή. «Έγώ τε οίδα, ώ φιλομαθείς φοιτηταί» τέλος «λαμπρά τε 
σελήνη. 1820 Φεβρουάριου 2, έν τφ έν Κουροΰτζεσμε Έλληνομουσείφ». 

Εν φ. 1 φα. «Λώρον Αλ. Ευθυβούλου» μετά τής σψραγΐδος του Συλ¬ 
λόγου των Μεσαιωνικών σπουδών. 

Τον λόγον τούτον εγραφεν ο κ. Γεδεών δτι δημοσιεύσει· (έν Χρονικοΐς 
Πατριαρχ. Άκαδημείας σελ. 190). 

Άστάχωτον. 

Ήγοράσθη υπό του Συλλόγου τή δ Απριλίου 1916 παρά του κ. Μ. Γεδεών. 

[43] 86. 

Χάρτης 0,22X013. ΑΙώνος XIV (φ. 4). 

Τέσσαρα φύλλα έφθαρμενα εξ υγρασίας πιθανώς εκ νομοκάνονός τίνος 
άποσπασθέντα. Περιεχόμενα: α' (φ 1). Πίναξ πασών τών Μητροπόλεων του 
Οικουμενικού θρόνου, εν τρισί στήλαις. β'(φ. 2). Πίναξ λέξεων λατινικών 
εν τρισί στήλαις μετ’ εξηγήσεως. Άρχ. «Άδνούμϊον κατ’ όνομα διέρχεσθαι». 

γ' (φ. 2Ρ). «Τά κεφάλαια ά συνέταξεν ό άγιος Κύριλλος Αλεξάνδρειάς 
κατά τού δυσσεβοΰς Νεστορίου: — » ειτα κανόνες τινές καί όφψίκια εκκλη¬ 
σιαστικά. 

Ήγοράσθη υπό του Συλλόγου τή 5 Άπριλ. 1916. 

[44] 87. 

Χάρτης 0,211 /2 X 0,17. ΑΙώνος XV///(φ 6). 

__ (3 Τ· 1α )· «Κανών παρακλητικός προς τον όσιον καί θεοφόρον πατέρα 
ημών Διονύσιον τον εν 3 Ολνμπαρ». 

Αρχή «Τώ ιατρφ τών αλγεινών νϋν προσδράμωμεν». 

2 (φ. 3Ρ ). «Κανών στηλιτευτικός του πανασώτου μου βίου, εκ βαθέων 
ψυχής άδόμενοι προς την έγγυήτριαν τών αμαρτωλών κυρίαν Θεοτόκον 
ποίημα ’Αθανασίου Λινδίον». 

Αρχή. «Τούς έξ Άδάμ ήμαρτηκότας». 

Έν τέλει: «οίδας καί τέλος τον γράψαντα», μεθ’ ο τά έξης: 

«νποκλινής■ στίχοι: 

11 ο ωφελεί ώ ο.ν(θρωπ)ε τον κάλονς τον προσώπου" 

τό κράτος' τα υπάρχοντα, καί ή πληθνς τον πλούτον 

άν ήοαι άνθος, σήπεοαι, αν άσπρος θέλεις μαυρίσει, 

καί άν άκονης καί μιλεΐς, άφωνος θέλεις μείνει- 
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6 θάνατος εγράφθηκε τέλος των ημερών σον' 

καί χώμα θέλει 'νά γένη τό σώμα τ’ ίδικόν σου. 

ταντα γινώσκων κράτει τα, καί κλαΐε καθ’ ημέραν 

διά νά μη φθάσης νά Ιδης τον "Αδον την εσπέραν». 

Άστάχωτον. 

Ήγοράσθη τή δ Απριλίου 1916 παρά τού κ. Μ. Γεδεών. 

[45] 88. 

Χάρτης 0,24,ΧΟ,Γ7 1/2. ΑΙώνος XV/// (φ. 34). 

1 Άδηλων Θεματογραφίαι έκ τής απλής εις την άρχαίαν καί τάνάπαλιν 

έν συνεχει κατά τό πλεΐστον λόγφ. 

Τετράδια τρία, έξ οκτώ φύλλων καί διαφόρου περιεχομένου έκαστον, υπό 

τριών διαφόρου χειρών γεγραμμένα. 

2 Τετράδιον έκ φύλλων γεγραμμένων επτά άποσπασθέν έκ χρηστομάθειας 
τινός. “Άρχεται άκέψαλον «Τά επτά τού Κάϊν αμαρτήματα», εΐτα «Δανιήλ τού 
προφήτου απόκρυφα έκ τού Χρονικού τού Πασχάλη»- έπονται μικρά τινα έκ 
τού Ίωάν. Μαλαλά περί Δανιήλ, εκ τού Τωσήπου περί τού Σολομώντος, 

Μιχαήλ Γλυκά, Σφζομένου, ΕΙρηναίου, Κλήμεντος Αλεξάνδρειάς, Χρυσοστό¬ 

μου καί Γεωργίου Κεδρηνού. Έν τέλει τρία φύλλα άγραφα. 

"Αδετα. 

Ήγοράσθησαν τή 5 Απριλίου 1916 παρά τού κ. Μ. Γεδεών. 

[46] 89. 

Χάρτης 0,23X0,16. ΑΙώνος XV/// (φ. 8). 

Έπιστολαί Νικηφόρου τού Θεοτόκη. 

1 (φ. 1) «Έλευθερίφ Μιχαήλ τφ Λαρισσαίφ Νικηφόρος [ό Θεοτόκης] 

εΰ πράττειν». "Αρχή «Τήν άνάπτυξιν έρασμιώτατε φίλων Ελευθέριε, τού ευαγ¬ 

γελικού ζητείς μοι λογίου τού φάσκοντος «πας γάρ πυρί άλισθήσεται» 

Μαρκ. 9: 44». «Έν Βιέννη έτει αψοδ^ Άπρι: ιςα ». 

2 (φ. 2Ρ) «Τφ αύτφ Έλευθερίφ τώ Λαρισσαίφ ό Νικηφόρος χαίρειν». 

"Αρχή «Δύω προβλημάτων, ών τό μέν».Έκ Βρατισλαβίας έτοςαψδ^ Σεπτ: ιαυ. 

3 (φ. 5α) «Έλευθερίφ Μιχαήλου τώ Λαρισσαίφ, δ Νικηφόρος εύ πράτ- 

τειν». Αρχή. «Άπορήματα έκ τής τού Παρθενίου έγραψα; συνουσίας». Τέλος 
κολοβόν «ούκ έστιν δ Θεός πανταχού παρών καί τά πάντα». 

Τετράδιον άδετον άποσπασθέν. 

Ήγοράσθη υπό τού Συλλόγου τή 5 Απριλίου 1916 παρά τού κ. Μ. Γεδεών. 
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[47] 90. 

Χάρτης 021Χ 0,15. ΑΙώνος XVIII (φ. 141). 

Έπιστόλάριον και Θεματογραφία. 

1 (φ. 1). Άδηλου [Γεωργίου Τραπεζουντίου;] «Είδη επιστολών». Ει’δη 
και όδηγίαι προς σύνταξιν επιστολών μετά ύποδειγμάτιον εις κοινήν γλώσσαν. 

2 (φ. 11“). «Θέματα εις τά είδη τής γραμματικής παρά τον σοφολο- 

γιωτάτου διδασκάλου κυρίου κυρίου Μάρκον [τον Κυπρίου:] διδαχθέντα» 

Αρχή «Εκείνος όποϋ αγαπά τήν σπουδήν τών γραμμάτων» είς άρχαίαν καί 
κοινήν γλώσσαν. 

3 (φ. 30“). «Θέματα τών είδών εν εΐδει επιστο?νών κατά τούς επιστο¬ 

λικούς τύπους Θεοφίλου τοΰ Κορυδαλλέως παρά τού έν σπου: κα'ι σοφοϊς 
άρίστου κυρίου κυρίου Γεωργίου Τραπεζουντίου». 

4 (φ. 49^). Πίναξ εξηγητικός κυρίων ονομάτων άπαντώντων έν τοΐς 
θέμασιν. 

5 (φ. 53“). «Θέματα επάνω είς τήν γραμματικήν τού Αλεξάνδρου1 

τού έν σοφοις σοφωτάτου κυρίου κυρίου Μάρκον τού έκ Κύπρου». 

β (φ. 84“). «Θέματα είς τό έπιστολάρι τού σοφωτάτου Θεοφίλου ιού 
Κορυδαλλέως- παρά τού (σοφο)λογιωτάτου κυρίου κυρίου Γεωργίου του Τρα- 

πεζονντίον». Αρχή «Τά λαμπρά και γνωστικά». 

7 (φ. 111“), «Αρχή σύν Θεφ τών ρητορικών θεμάτων» "Αρχή «Δει μέν 
ούδένα μέθοδον μή εΐδέναι, άλλ’ είς δύναμιν σπεύδειν τινά». 

8 (φ. 135“). «Είδη τών επιστολών» δευτέρα χειρί τύποι επιστολών 
προς τούς πατριάρχας, αρχιερείς και κληρικούς. 

9 (φ. 140). «Κείμενον και-ψυχαγωγία τώνδε τών παρηχητικών τροπα¬ 

ρίων» Παθών αμέτοχος ού διέμεινας Λόγε Θεού, σαρκί προσομιλήσας τοΐς 
πάθεσυ αλλά λύεις τών παθών τον άνθρωπον, πάθεσι χρηματίσας πάθος, 

σωτήρ ημών, μόνος γάρ υπάρχεις, απαθής και παντοδύναμος» και τού «Λογχο- 

νύκτου σώτερ, έκ πλευράς σου ζωήν, τή ζωή τή εκ ζαιής έξωσάση με, επιστά¬ 

ξεις και ζωοΐς με σύν αυτή:» 

10 (φ. 140Ρ ) Φάρμακον κατά τής λύσσης τού ιατρού3Ιωάννον Λιπαράκη 

Κερκυραίου, φίλου τού γράψαντος, συνιστάμενον «από πύτρα μέ δρυμ'ι δξος 
πλήν όχι πυκτά αλλά νερουλά ολίγον» παρεχόμενον προς τροφήν είς τό 
λυσσών ζώον. 

Έν φ. 1“ «[Παγκ]ρατίου (;) αμαρτωλού καί τούτο είς χρήσιν». 

Φύλλα άγραφα 48, 49“, 51, 52, 83, 134, 139. 

Ή στάχωσις τού κωδικός έξέπεσεν. 

Ήγοράσθη υπό τού Συλλόγου τή δ’Απριλ. 1916, παρά τού κ.Μ. Γεδεών. 
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[48] 91. 

Χάρτης 0,22'χΟ. 16 Αίώνος XVIII (φ. γ-\-155). 

«Ποίημα Κύρ Ακακίου μοναγον, και Σαββαιτου- τού δε φέροντος 
ερμηνείαν τον μεγάλου καί ιερόν κανόνος, τον εν αγιοις και θεοφορου πατρός 
ημών Άνδρέον τον ' Ιεροσολω μίτον». Ερμηνεία ολου τού μεγάλου κανονος. 

Έν τελεί (φ. 154 β). «Αΰτη ή βίβλος θαυμασία μέν και ωφελημωτάτη· και 
έδιορθώθη υπό Αναστάσιον Τερομονάχου τον Γορδίον τον εκ Βρανιανών:». 

Τά πρώτα γ' φύλλα άγραφα, 

Στάχιυσις έκ ναστού χάρτου περιενδεδυμένη βύρση μεθ απλών έπιτυ- 

πωμάτων. Προέλευσις άγνωστος. 

[49] 92. 

Χάρτης 0,23χ0,17. Αίώνος XVIII (φ. 164). 

Ρητορική [Θεοφίλου Κορυδαλέως] μετά σχολίων εν ταϊς ωαις. 
1 (φ. 1). «Προοίμιον είς τήν ρητορικήν [τών ΑφΘονίου;] προγυμνα: 

[σμάτων]. Αρχή «Τήν έμφυτον επιθυμίαν και έ'φεσιν άς περί τούς λόγους 

καί τά μαθήματα φύσει πάντες έχουσιν άν(θρωπ)οι». 

(φ. 43). «Προοίμιον είς τάς στάσεις». Αρχή «Τκανώς περί τών προγυ- 

μνασμάτων τοΰ Άθονίου έξηκριβωκόσι»· ειτα περί στάσεο3ν. 

(φ. 65). «Βιβλίον Βον περί τών τού λόγου μερών. "Αρχή «Τά μέρη τού 

πολιτικού λόγου». 

(φ. 90). «Βιβλίον Γον περί ερμηνείας». 

2 (φ. 104) «Χριστέ ήγού. ’Έκθεσις ρητορικών τινων κανόνων, ΐεροκήρυξι 
μάλιστα συμβαλλόμενων, ούς έκ τής λατινίδος φωνής ό έν ίεροδιακόνοις 
Μακάριος, είς τήν έλλάδα φωνήν άπανθισάμενος, τοΐς φιλολόγοις προΰθη- 

κεν». Κεφάλαια κγλ Αρχή «Περί ευρεσεοος προτασεως, κεφ. α. Μικρά φρον- 

τίζουσι ρήτορες περί εύρέσεως τών προτάσεων». 

3 (φ. 138) «Ρητορική Μελετίου τον Αθηναίου διαλαμβάνουσα περί τού 
πώς δει ομιλίαν συγγράφειν, περί τών γενών και διαιρέσεων τής ομιλίας». 

Κεφάλ. ια'. Αρχή «Μέλλουσιν ομιλίαν γράφειν (ήν διδαχήν είώθαμεν λέγειν)». 

Τέλος «τών ύφ'ήμών απλώς εΐρημενών». 

Λείπουσι μεταξύ τών φύλλ. 42 καί 43, 143 καί 144, 126 καί 127, 139 

καί 140 άνά εν φύλλον γεγραμμένον. 

Έν τή ωα φ 1“ «Καί τό δε σύν τοΐς άλλοις έκ τής τού Σκουτάρεως 
σχολής». —άλλη χειρί αμαθούς «λητορική». — Έν τή πινακίδι έσωθεν 

σημειοΰται ό γράψας τον κώδικα τάς λέξεις «ασβός, τζακκάλι». 

Στάχωσις έκ ναστού χάρτου περιενδεδυμενου βυρση μετ επίχρυσων επι- 

τυπωμάτων. Προέλευσις άγνίοστος. 
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[50] 93. 

Χάρτης 0,21χ0,16 ΑΙώνος XIX (φ. 89). 

«Σημειώσεις Έλληνικαί φράσεων και ιδιωτισμών». 

"Αδήλου πρόχειροι σημειώσεις ανάμεικτοι, εν οίς καί πολλαΐ άρχαΐαι 
παροιμίαι, αποφθέγματα και αξιώματα, έκ τής μελέτης ή διδασκαλίας αρχαίων 
συγγραφέων καί ποιητών, άτάκτως γραφείσαι τώ 1814. —Έν τφ μεταξύ καί 
τινες «σημειώσεις γαλλικών ιδιωτισμών». 

Έν φ. 88 «Ιατρικόν άφθα στον διά την λιθίασιν» : Όρνίθων 100 κοι- 

λίαι... ξηρόταται... κοπανισμένοι... καί δι’ ολίγου ρακιού... νά πίνωνται 
άνά ήμισυ δράμι κάθε πρω'ί.. 

Πολλαχού φέρει σφραγίδα: «Φιλολογικός Σύλλογος Πιερία έν Κ/πόλει». 
"Άγραφοι σελίδες 17. 

Ή στάχωσις έξέπεσεν. 

Ήγοράσθη υπό τού Συλλόγου τη 5 Άπρ. 1916, παρά τού κ. Μ. Γεδεών. 

[51] 94. 

Χάρτης 0,23χ0,17. ΑΙώνος XIX (φ. 6). 

«Τού έν άγίοις πατρός ημών Ίωαννικίου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων 
θαυμαστή» διήγησις περί τού εξ ουρανών πεσόντος λίθου: 

Αρχή «Ακούσατε ευλογημένοι Χριστιανοί». Έν τέλει «εγράφη υπό 
Ιωάν ου Παππα Βελεστινλή τή 21 δβρίου: 1821: 

Τετράδιον. 

Ήγοράσθη υπό τού Συλλόγου τή 5 Άπρ. 1916, παρά τού κ. Μ. Γεδεοόν. 

[52] 9ο. 

Χάρτης 0,20 ψ* X 0,16 \/.2 ΑΙώνος XVIII (φ. 74). 

1 (φ. 1 -50) [Ευγενίου τού Βουλγάρεως;] «Εισαγωγή εις τά αριθμητικά 
τοΐς κατά τήν Αθωνιάδα ακαδημίαν τών επιστημών άκροωμένοις συντόμως 
σχεδιασθεΐσα». Αρχή «Όρισμοί καί διαίρεσις τής αριθμητικής. Αριθμητική 
εστιν έπιστήμη περί τό διωρισμένον ποσόν καθ’ αυτό ήτοι περί τον αριθμόν 
ένασχολουμένη». 

Εν παραφύλλω ό κ. Μ. Γεδεών σημειούται: «Ευγενίου Βουλγάρεως 
σπάνιον Άγνωστον Μ. Γεδεών» έν δέ τή ψα (1 φ) ό αυτός «ήγοράσαμεν 
αντί γροσίων 30 άρτι». 

^ 2 (φ. 51). Ετέρα χειρί. «[Λιβανιού] Πρεσβευτικός Β'πρός τούς Τρώας 
ύπερ τής Ελένης. Όδυσσέως. Έξήγησις», 

3 (φ. 68). «Λιβ αν ίου Πρεσβευτικός α°5. Μενελάου» (έξήγησις). 
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Τά από τού φ. 51 καί εξής υστέρα χειρί γεγραμμένα, βραδύτερον συνε- 

σταχώθησαν. 

Μετά τό φΰλλον 50 ήκολούθει άλλη πραγματεία άρχομένη άπό τής 
λέξεως πυθμένες, ήτις σημειούται έν τή κάτω ωα δεξιά. 

Ή στάχωσις νεωτέρα. 

"Ηγοράσθη υπό τού Συλλόγου τής 5 Άπρ. 1916, παρά τού κ. Μ. Γεδεών. 

[53] 96. 

Χάρτης 0,23χ0,16. ΑΙώνος XVIII (ο. 432). 

«Τόμος έβδομος Ιστορίας 3Οθωμανικής μεταψρασθείσης εκ τής γαλλικής 
διαλέκτου εις τήν ήμετέραν απλήν:» Άρχ. (σ. 3) «Βιβλίον δέκατον τρίτον. 

Σουλτάν Ίμπραχίμης». «Οΐ δυνάσται καί τύραννοι είναι δμοιοι μέ τούς πλημ- 

μυρούντας χειμάρους, οπού διαψθείρουσι πάντα τά προστυχόντα εις τήν 
φοράν τού ρεύματός των, άμή δγλήγορα χάνονται». 

Προηγείται (σ. 2) πίναξ τών περιεχομένων. Περιλαμβάνει δ" ό τόμος 
©ΰτος τήν οθωμανικήν ιστορίαν άπό τού Σουλτάν Τμπραχίμη (1640) μέχρι 
τού Σουλτάν Μαχμούτη (1730) περιλαμβανόμενου. 

Έν τή κάτφ ωα τής σελίδος 3 μονοκονδυλιά τού κατόχου τού βιβλίου 
μητροπολίτου- πιθανώς τού Φιλιππουπόλεως Σαμουήλ. Έν δέ τή άνω ωα 
νεωτάτη χειρί «Κτήμα τού Α(;) Θεοδώρου Μάσχα Άριθμ. 13». 

Στάχωσις νέα. 

Έδωρήθη παρά τού κ. ^. ΜοΓάΙηίΕΐιη τω 1912 άγορασθεΐσα παρ'αυτού 
έν Σμύρνη. 

[54] 97. 

Χάρτης 0,19x0,14 ΑΙώνος XVIII (σ. 6~\-σοη-\~6). 

[Νικολάου Βούλγαρη]. 

«Κατήχησις ιερά ήτοι, τής θείας καί ίεράς λειτουργίας έξήγησις καί 
έξέτασις τών χειροτονούμενων προστάξει τού εκλαμπρότατου και παναιδεσι- 

μωτάτου κυ(ρίου) κυ(ρίου) Χριστοδούλου Βούλγαρι, προέδρου Κέρκυρας προς 
ωφέλειαν τών πιστών, απλή τή διαλέκτω έκδοθείσα- κατ" έρώτησιν, καί άπό- 

κρισιν». 

"Εν σ. 1 προηγείται πίναξ έν φ «διδάσκαλοι, ών μνεία έν χώ δε ποιεί¬ 

ται, τφ έγχειριδίφ». 

"Εν σ. α'. Μετά τήν ανωτέρω επιγραφήν τού χειρογράφου. "Αρχή. 

«Έξετακτής, καί υποψήφιος. Εξ. Έδώ οπού ήλθες αδελφέ, τί γυρεύεις; ΓΥπ. 

Έγώ επιθυμώντας νά λάβω τό αξίωμα τής ιεροσύνης...» 

Έν σ. σοε'. «Τέλος καί ιφ Θεω δόξα. Γέγραπται καί αύτη διά χειρός 
ελάχιστου ίερέως Μακαρίου Σκορδίλη τού έκ Κρήτης, έτει σωτηρίφ αψνδ'. 

Μαίω δωδέκατη». 
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Έν σ. σος'. «Επίγραμμα τετράστιχον προς τούς έξ Ίωαννινων αύταδέλ- 

φους, Λέοντα και Νικόλαον τούς Γλυκείς» καί έτερον τετράστιχον προς τον 
αΐδεσιμώτατον αύθέντην πρωτοπαπάν ποιμένα ημών καί πρόεδρον κτλ. υπό 
Νικολάου τοϋ Βουλγάρεως άμφότερα. 

Έν σ. σογ' «.Τφ ξυγγραφεΐ τής βίβλου κυρίω κ(υρί)φ Νικολάφ Βούλ- 

γαρι τφ Κερκυραίω φιλοσοφίας τε καί Ιατρικής διδασκάλφ έξοχωτάτφ έλε- 

γεΐον», «εύμενείας άμαράντου μνημόσυνον "Αντωνίου ίερέως Μάνεσι τού 
ίερομνήμονος». 

Έν τή φα σ. α' «αδελφοί όπου άναγνώθετε τό παρόν, παρακαλώ να 
είπήτε, κ{υρι)ε συγχώρησον τον γράψαντα». 

Έν παραψύλλφ σελ. 3 προς τό τέλος. 

«Τφ παρόν υπάρχει τού ένδεσιμοτάτου κυρίου κυρίου Οικονόμου· καί ό 
ξενώσας αύτφ' έστω φΟΙκονομος τής επαρχίας». 

Έν τελεί τρία φύλλα άγραφα, ών ενιαχού δοκίμια κονδυλίου. 

Στάχωσις διά ναστού χάρτου περιβεβλημενού βύρση. 

Έδωρήθη τφ Συλλόγφ τφ 1918 υπό τού κ. Νίκου Τσελεμεντέ. 

[Περί τής Κατηχήσεως ταύτης, ής ή πρώτη εκδοσις έγένετο Ένετίησιν 
έ'τει αχπα' παρά Νικολάφ Γλυκεΐ, ΐδέ Νεοελληνικήν Φιλολογίαν Βρετού. Α' 

σ. 37 -38,. Ζαβείραν σ. 471-473 καί Σάθα Νεοελ. Φιλολ. 342- 343. Πλήν 
των ένταύθα άναφερομένων εκδόσεων τής κατηχήσεως σημειωθήτω καί ή 
«διασκευασθεΐσα επί τό καθαρώτερον ύφος» καί έκδοθεΐσα εν Κωνσταντι- 

νουπόλει εκ τού Πατριαρχικού τυπογραφείου τφ 1861]. 

[55] 98. 

Χάρτης 16ι/2χ0,11ι)2 Αΐώνος XIX άρχ. (σ,η'-\~264). 

Άδηλον. Ασκήσεις θεματογραφικαι καί κανόνες συντάξεως. 

1 (σ. α-η). «Παραγωγή ρηματικών ονομάτων» παραδείγματα. 

2 (σ. 3). Θεματογραφία. 

α'. Δεκαεπτά δωδεκάδες φράσεων εις τε τήν άρχαίαν καί κοινήν γλώσ¬ 

σαν δίστη?ως. Αρχή ακέφαλος, «ώ οΰτος πρόσελθε- (πρόσιθι). ] 5Ω έού σίμιο- 

σαι- (σίμωσαι έλα).»-β' (σ. 33). «Παροιμίαι τινές κεφ. Βον» 46 άρχαϊαι 
παροιμίαι μεταφραζόμενοι εις τήν κοινήν. Αρχή «ό δύο πτώκας διώκων, 

ουδέτερον καταλαμβάνει [ Εκείνος όπου κυνήγα δύο λαγούς ουδέ τον ένα, 

ουδέ τον άλλον πιάνει»-γ' (σ. 43-111). «Διάλογοι διαφόρων υποθέσεων» 

κεφ. ια'. «Καί πρώτον πόσων λογιών ήθελεν ήμπορέσει τινάς νά χαιρετίση 
τούς άλλους, καί από αυτούς νά άντιχαιρετηθή». "Αρχή «χαΐρε σοφολογιώτατέ 
μοι διδάσκαλε καί εύ πράττοις». 

(σ. 47). «διάλογος βος εις διδάσκαλον», (σ. 51) διάλογος γος «πόσων 
λογιών ήθελεν ήμπορέση διά νά έρωτήση τινάς διά τήν ύγιείαν:» κτλ.]. 
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3 (σ. 111-250). «Κανόνες τινές περί συντάξεως τών τού λόγου μερών», 

σ. 252 «τέλος καί τφ Θεφ δόξα». 

4 (σ. 251-264). Σύνταξις διαφόρων προθέσεων μετά παραδειγμάτων, 

καί πτώσεις κατά τάς διαφόρους αυτών σημασίας. 

Έν σελ. 252 φαίνεται ό χρόνος τής γραφής τού κωδικός «1808 Ιανουά¬ 

ριου 28». 

Έν σ. 256 «Ανδροκλής X. Άνδρεάδης Δεκεμβρίου 21 1872» φ φαί¬ 

νεται δτι περιήλθε τό χειρόγραφον. Τού αυτού καί εν σ. ζ' σφραγίς «ΒίΒΗο- 

Βιέςιιο Α. Αηάτο&άοδ Οοη/ερίο 1878». 

Στάχωσις έκ ναστού χάρτου περί βεβλημένου βύρση μελαίνη. 
Ήγοράσθη υπό τού Συλλόγου τή 5 "Απριλίου 1916 παρά τού Μ. Γεδεών. 

[56] 99. 

Χάρτης 0,16X0,11. Αίώνος XVIII (φ. 42). 

[Θεοδώρον τον Προδρόμου Τετράστιχα ιαμβεΐα καί Ηρώα εις τά κεφα- 

λαιωδώς ρηθέντα έν τή παλαια Γραφή]. 

Άρχ. άκέφαλον [εις τήν τού δ'φεως απάτην]. «Δαίμων, φθόνος, γύναιον, 

ηδονής ξύλον». Τέλος κολοβόν «βροτοΐς δέ βατόν πάντως πλωτόν τίθης». 

[Μί£Π€ ΡοίΓ. Ογ. τ. 133 σ. 1105 - 1173]. 

"Εν φ. 1 (= σ. 7) σφραγίς Φιλολογικός Σύλλογος Πιερία έν Κων- 

σταντινουπόλει». 

Ό κώδιξ φέρει καί άρίθμησιν κατά σελίδας υπό τού γράψαντος, άρχο- 

μένην από. τής 8 σελ. ( —φ. ί) μέχρι τής 21 (=φ. 8° ). 

Ή στάχωσις έξέπεσεν. 

Ήγοράσθη υπό τού Συλλόγου παρά τού κ. Μ. Γεδεών. 

[57] 100. 

Χάρτης 0,17ι/2χ0,12. Αίώνος XIX. άρχ. (σ. 200). 

’ Εγκόλπιον χριστιανικόν, γραφέν υπό ήμιμαθούς, περιέχον προσευχάς, 

τροπάρια καί αποσπάσματα, πάντα έκ τής εκκλησιαστικής ακολουθίας. Μεταξύ 

δέ τούτων καί τά εξής: 

I (σ. 3). Εγκόσμιόν εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον 1803». "Αρχή. «'Ήν 
πάλαι προεκύριξαν τών προφητών». — 2 (σ. Ί) 3Ιγνατίου τού ευλαβέστατου 

σκευοφύλακος τής μεγάλης εκκλησίας, παραίνεσις τοις νέοις κατά στοιχειον». 

"Αρχή «Άκουσον ώ παι, τής έμής συμβουλίης». 

3 (σ. 33). Ποιήματα τρία, έξ αντιγραφής, ών δύο, προς ηγεμόνας τής 
Βλαχίας πιθανώς άναφερόμενα. Αρχή τού α'. πιθανώς τφ Γρηγορίω Σούτζω 
«μακάμ, ράσα: πλάγιος, δ': | Μεταξύ φριχτών κτημάτων ] διαφόρων συμπτω¬ 

μάτων | ή κοινή ή ναυαρχίς». Τού β' «μακάμ σεγγιάχ»- δ'. | Ή έξ ύψους 

Επετηριε Εταιρείας: Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ'. 10 
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προγνωσθεΐσα I κα'ι άσπίλως άρμοσθεΐσα, | νύμφη όντως εκλεκτή.»—Του γλ 
« Καλλινίκω Πατριάρχη. "Αρχή. «Ή παντουργική σοφία ] καί των αγαθών 
αίτια, [ λόγος συμφυής Θεού». 

4 (σ. 5δ). Μιχαήλ Κοιτοπούλου ή Κρηοβονλον, του Ίμβρίον στίχοι εις 
τον θειον καί ιερόν Αύγουστίανόν, δωδεκασύλλαβοι μέν άμετροι δέ». "Αρχή 
«"Οστις έρωτα Θεού έσχεν έμφρόνως». 

δ σ. 59). «Ευχή επί Μαρικίου τοϋ βασιλέως αρχιληστοΰ, ψυχωρραγοΰν- 

τος, καί συν δάκρυσι πολλοίς τε καί πικροις, επί πολλάς όίιρας λέγοντος ταυ* 

την». Αρχή. «Ού ζητώ τι πλέον παρά σου φιλάνθρωπε». 

6 (σ. 77). «Στοίχοι κατά άλφάβητον ποίημα ενός άνονίμου». Αρχή, 
«"Άρχοντες καί μεγιστάνοι και λοιποί πτωχολογια, [ θάνατος μάς κυριεύει 

νέους γέρους και παιδιά». 

7 (σ. 103). «Προσευχή διά πάσαν αυγήν: ώς σηκωθή ό Χριστιανός από 
τον ύπνον». Αρχή. «Άνοίγιοντας Θεέ μου τά ομμάτια τοΰ κορμοίου μου με 
την δυναμίν σου». 

8 (σ. 144). «Επιστολή του κυρίου ημών Ίησου Χρίστου». Αυτή ή επι¬ 

στολή επεσεν έξ ουρανού εις Ιεροσόλυμα μηνί Σεμπτεμβρίω ημέρα τετράδι». 

9 (σ. Ι5δ). «Εις τήν έπίκλησιν τοΰ παναγίου καί ζωοποιού πνεύματος» 

στίχοι μονοκατάληκτοι. Αρχή. «Έλθέ πνεύμα άγιον \ καί πέμψον ουράνιον | 

σου φωτός απαύγασμα». 

10 (σ. 189). «Περί τοΰ πότε δεν γίνεται βροχή ή άνεμος». 

11 (σ. 191-196). «Στοίχοι κατά των πτώσεων» ομοιοκατάληκτοι. Αρχή. 

«Βιάζομαι δεν ήμπορώ καί πώς νά σιωπήσω, | άφίστε μαι τήν πίστιν σας, θά 
σκάσ’ ά δεν λαλήσαν | δεν ήμπορώ νά θεωρώ ταΐς ταραχαΐς ταϊς τόσαις, | 

όπου στον κόσμον φέρουσιν αΰταί αί πέντε πτοήσεις». 

Έν σ. 14. «Τφ έντιμωτάτω Κυρίω Ήλία Μάνεσι εις Όδέσσαν»· τό 

αυτό καί ρωσιστί. 

Ό κώδιζ φαίνεται γραφείς τώ 1803. 

Στάχωσις έκ φύλλων συγκεκολλημενών τετραδίου περιέχοντος ψυχαγωγίαν. 

Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τή 5 "Απριλίου 1906 παρά τοΰ κ. 

Μ. Γεδεών. 

[58] 10 1. 

Χάρτης 0,17X0,11. Αίώνος XIX (φ. 105). 

Αστρολογία [ήτοι επίδρασις των αστέρων επί τής χΰχης χοΰ ανθρώπου]. 

(φ. 1). «Περί τής των πλανητών ίδιότητος». "Αρχή. «Κρόνος ό των επτά 
πλανητών ύστατος, πλησίον τοΰ ενάστρου στερεώματος, καί τής γής άπέχων 
τό μέγιστον, πλανήτης Άρρην έστιν.» (φ. 7) «Περί όψεων άξιωμάτων τε καί 
ετέρων παθών [των πλανητών]». (φ. 10). «Περί υψώματος πλανητών». 

(φ. 12^) «Περί των δώδεκα ουρανίων οϊκων». (φ. 14“ ) «Περί άλλων παθών 
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των πλανητών». (φ. 24“) «Περί των αστέρων των απλανών», (φ. 29“) 

«Περί των δώδεκα ούρανίοίν οΐκων καί ονομάτων αυτών». (φ. 32“) «Περί 
των δημοσιών [γραπτ. σημασιών] των πλανητών έν τοΐς οΰρανίοις οϊκοις». 

(φ. 56“) «Περί των σημασιών των πλανητών έν τοΐς αυτών ή ετέρων 
οϊκοις». (φ. 62^ ) «ΙΙερι τής φυσεως των πλανητών κυριευόντων έν οϊκοις 
άλλοις» (φ. 7ο13) «Περί των άπορροιών τής σελήνης από των λοιπών πλα¬ 

νητών» (φ. 80β ) «Περί ιών σημασιών τών πλανητών έν ταΐς προς άλλήλους 
αυτών όψεσιν. ΓΙερί συνόδων». (85“) «Περί άντιθέσεως». (φ. Β8*3) «Περί 
τριγώνου όψεως». (φ. 91“ ) «Περί τετραγωνισμοΰ τοΰ Κρόνου μετά τών 
λοιπών». 

(φ. 100“) «Περί συλλήψεως καί περί τοΰ αυτής θεματίου». Αρχή. «Τό 
τοΰ άνδρός έν τή μήτρα τής γυναικός ένιέν τή θερμότητι τών περιηγμένων 
μερών φέρεται». 

Τό χειρόγραφον φαίνεται μεταγραφέν έξ αρχαιότερου. 

Φύλλα άγραφα, έν αρχή τρία καί έν τελεί τέσσαρα, μη άριθμηθέντσ.· 

προσέτι έν τω μεταξύ 11, 12 “, 13 “, 16-23 Ρ, 28 62 “, 75 “, 94^ - 99 I3. Τό 
χειρόγραφον άνευ εικόνων ή σχημάτων δι’ ά προώριζέ τινας τών άγραφων 
σελίδων ό άντιγραφεΰς. 

Στάχωσις έπί ναστοΰ χάρτου περιβεβλημένου βύρση. 

Ήγοράσθη υπό τοΰ Συλλόγου τή 5 Απριλίου 1916 παρά τοΰ κ. Μ. 

Γεδεών, ός σημειοΰται έν τφ παραφυλλω «Τά τοιοΰτου είδους χειρόγραφα 
σήμερον είναι σπανιώτατα», επιγράφεται δέ νειοτάτη χειρί. «Κοσμογραφία» 

έτέρα «Σεισμολόγιον» φράγκα 20, μάλλον γρ. 25. 

[59] 102. 

Χάρτης 16ν!2 Χ11*/2 Αιώνας XIX (ο. 50). 

«Τά στιχουργικά τά παρά τοΰ άρχοντος Ποστελνίκου Κυρίου Βασιλείου 
έν ταΐς άργίαις αύτοΰ έν Βουκουρεστίφ συντεθέντα τφ αοοιδ: έ'τει». Στιχουρ¬ 

γία λίαν μετρία διαλογική κατ" έρόίτησιν καί άπόκρισιν. Περιεχόμενα τάδε: 

(σ. 3) «Περί τής ανεπαίσθητου προόδου τής ζωής ημών». Αρχή «παρα¬ 

τηρώ είναι καιρός, καλά στον εαυτόν μου/οτι συμβαίνει, κάτι τι, π’ αλλάζει 
τον βαθμόν μου». — (σ. 10) «υπέρ γηρατειών καί κατά τών καταχρωμένων 
τούτων». "Αρχή «Εις τοΰ ανθρώπου τήν ζωήν». — (σ. 17). «Ό Έγκλέζος, 

αύτόχειρ· κατά άνευχαριστίας βίου». "Αρχή «Είχαν προ χρόνων ικανών, ιδεΐ 
εις τάς γαζέτας». — (σ. 33). «Έξήγησις πόθεν καί διατί δ τοσοΰτος όγκος 
τοΰ νυν καλπακίου» σκωπτικός διάλογος μεταξύ παιδαγωγού καί άρχοντος. 

Αρχή «Είπέμοι σέ παρακαλώ, τί τούτο τό καλπάκι / τόσον μεγάλον και τρα¬ 

νόν, μήν τόχουν για δισάκι;» — (σ. 43) «Ό μηλωνάς χωρίς μυαλόν,/παρά¬ 

δειγμα πολλά καλόν». 
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Στάχωσις διά ναστου χάρτου. 

Αγνώστου προελεύσεως. 

[60] 103. 

Χάρτης 0,17 Χ12 Αίώνος XVIII (φ. 67). 

Δράμα τρίπρακτον έ'χον τό τέλος κολοβόν, άδηλου συγγραψέως. Πιθανώς 
άπομίμησις Ιταλικού τίνος έργου, γραφέν εν Φαναρίφ ή ταΐς Παραδουνα- 

βίοις ήγεμονίαις. 

Πρόσωπα τού δράματος: Ροζάουρα, Τζανέτος ή Τζελεπή Τζανετάκης, 

Πεατρίζα (ερωμένη), Φλορίνδος, Λέλιος, Τονινος (άτυχης εραστής άποθανών), 

Παγκράτζιος, Τζεβαερτζή Μανολάκης, Σούπασης μέ τά νεφέρια, Πριγέλας, 

Αρλεκίνος, Κολομπίνα, Σερ παν ος. 

'Αρχή (φ. 1). «Πράξις Α'. σκηνή α'. Όδά; 'Ροζάουρας. 'Ροζάουρα και 
... κάθονται αντίκρυ εις τον καθρέπτην καί φκιάνουν τά μαλλιά των ... Κολομ¬ 

πίνα γυναίκα μου, μέ φαίνεται πώς έχεις χρέος πρώτα νά σιάξης τά μαλιά 
τής κοκκόνας σου καί έπειτα τά εδικά σου. — Έν φ. 23. Πράξις Β'. καί 
σκηνή εις τον Βερόνα». 

Έφθαρμένον εκ βροχής. 

Στάχόίσις έκ φύλλων χάρτου περιενδεδυμένων βυρση. 

Ήγοράσθη υπό τοϋ Συλλόγου τή δ Μαρτίου 1916, παρά του κ. Μ. Γεδεών. 

[61] 104. 

Χάρτης 0,15x0,10 Αίώνος XIX (φ. 63). 

«Δεύτερη άγωράς. Παν. Νεγρεπόντε.—Σμήρνη την 24 Νωεμβρίου 1828». 

Πρόχειρον σημειωματάριον δοσοληψιών τού παντοπώλου τοΰτου των ετών 
1828 καί 1829. 

[62] 105. 

Χάρτης 0,33x0,22 Αίώνος XIX άρχ. (φ. 8). 

«Τά περί τήν πυρπόλησιν καί τον άνακαινισμόν του ναοΰ του Πανα¬ 

γίου Τάφου έτει 1808- 1810» εις ε'. κεφάλαια μετά σημειώσεως έν τελεί. 

Τό τείχος έχει καί 14 άγραφα φύλλα. Προσφορά του κ. Μ. Γεδεών ος 
σημειοϋται «Δώρον Κυρίλλου άρχιμ. Άθανασιάδου προς εμέ- — καί έμόν τω 
Έλλην. Φιλολογ. Συλλόγω». 

Άστάχωτον. 

[63] 106. 

Χάρτης 0,36 1)2Χ 0,24 Αίώνος XIX (φ. 10). 

«Κατάστρωσις Γενικού Λογαριασμού του πρώτου τόμου του Λεξικού 
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τής Κιβωτού. «Λογαριασμός τών άναλογουντων α' τόμου τής Κιβωτού [τής 
Ελληνικής γλώσσης] δοθήναι τοΐς άγίοις άρχιερευσι, κατά τήν μεταξύ των 
γεγονυίαν διανομήν καί τών δοθέντων αΰτοΐς ένεκα τούτων παρά του τυπο¬ 

γράφου, άναφερομένων εις τούς πεντακοσίους τόμους τής Σχολής». 

Προσφορά Μ. Γεδεών 1895. 

[64] 107. 

Χάρτης 0,15 1/ΫχΟ,11 Αίώνος XV (φ. 62). 

Μουσικόν άνθολόγιον ακέφαλων καί κολοβόν. 

Έν τώ επί τής πινακίδος έπικεκολλημένφ παραφΰλλψ: 

«1714 εκόψαν τον Βλάχ[ον] Αύγουστου:—15 μαζί; τους 4... ιούς 
καί των γαμπρό του Ά ο σούλτάν Άχμέτοις». 

«καλόν μας» 

[Πρόκειται περί τής σφαγής του Πραγκοβάνου Πρβλ. Ύψηλάντου, Τά μετά τήν 

άλωσιν σ. 296]. 

[Ίσως ή τελευταία λέξις δοκίμιον χειρός]. 

Στάχωσις έκ ξύλου περιβεβλημένου βύρση μελαίνη μεθ5 απλών επιτυ- 

πωμάτων, σώζεται μόνον ή έτέρα πινακίς. 

Δωρεά τφ Συλλόγψ υπό τού κ. Ξ. Λ. Σιδερίδου τω 1901. 

[65] 108. 

Χάρτης 0.20χ0,14. Αίώνος XVIII (σ. 394). 

Μουσικόν άνθολόγιον. 

«Συνοπτικόν στιχηράριον περιέχον πάντα τά δοξαστικά τών Δεσποτικών 
καί Θεομητορικών εορτών άλλα 5ή καί τών εορταζόμενων αγίων τού δλου 

ενιαυτού». 

Έν τω τεύχει άναφέρονται τά ονόματα τών κύρ Δανιήλ προποψάλτον 

(σ. 56 κέ) καί Χρνσάφον τον νέου πρωτοψάλτου τής μεγάλης εκκλησίας 
(σ. 376). 

Στάχωσις έκ ναστου χάρτου περιενδεδυμενού βύρση μετ’ έπιχρύσων 
έπιτυπωμάτων κοινοτάτης τουρκικής τέχνης. 

Έδωρήθη τώ Συλλόγω τω 1905 υπό τού βιβλιοπώλου κ. Μηνά Π. 

Άλεξανδράτου. 

[66] 109. 

Χάρτης (),17χ 0,11\/2. Αίώνος XIX (φ. 121). 

«Βίβλος Μουσικής περιέχουσα πάντα τά άναγκαιότερα τής αγίας καί 

μεγάλης τεσσαρακοστής- κατά τό νέον σύστημα- έξηγηθέν παρά κύρ Γρηγο- 
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ρίου πρωτοψάλτου της του Χρίστου μεγάλης εκκλησίας· μετεγράφη δε εκ 
τοΰ πρωτοτύπου- ΰπ’ έμοΰ 9Αποστόλων υίοΰ τοΰ ποτέ Ίωάννου ΐερέως και 
νομοφΰλακος Χίου Κώνστα· εν έτει σωτηρίφ αωκζΦ κατά μήνα Αύγουστον 
εν Κωνσταντίνου πάλι* δι’ αιτήσεως κυρίου Άνθιμου ιερομόναχου υίοΰ τοΰ 
ποτέ Δημητρίου Έπιβατινοΰ:». 

1 (φ: 2®). Αρχή συν Θεφ άγίψ. Τοΰ ψυχωφελεσιάτου Τριωδίου.— 

2 (φ. 78). «Τη αγία καί μεγάλη Κυριακή τοΰ Πάσχα» καί άλλων Κυριακών 
τοΰ Πεντηκοσταρίου. 

Όνόματα συνθετών: Τακώβου πρωτοψάλτου (φ. 17®, 22 Ρ, 31 Ρ, 57 Ρ, 
60 Ρ, 66 Ρ 74 Ρ, 80 Ρ, 95 Ρ,). 

Δανιήλ πρωτοψάλτου (18 Ρ). 
Πέτρου Πελοποννησίου (19“>Ρ, 30 Ρ, 52 ®, 88 Ρ, 93 *,). 

Γεωργίου τοΰ Κρητός (23 Ρ, 82 ®, 90 “ 92 

Ίωάννου τοΰ εκ Δαμασκού (φ. 27 Ρ.) — Αποστόλου (20 Ρ.)Γερμα¬ 

νού άρχιερέως (φ. 70α). — Χρυσάφου τοΰ νέου (φ. 78®).—Μέλη αρχαία 
(φ. 20®, 21 Ρ, 24 Ρ, 50®, 56®, 87 Ρ). 

Κοσμήματα, έπίτιτλοι καί κεφαλαία γράμματα έπιτετεχνημένα έρυθρό- 

χρυσα, (φ. 1“* Ρ, 2 «, 17 «, 24 ®, 27 Ρ, 49 Ρ, 50 «, 60 Ρ, 66 Ρ, 77 Ρ, 78 «, 93 “, 122 Ρ). 
Στάχωσις εκ ναστοΰ χάρτου περί βεβλημένου βΰρση ερυθρά μετ’ επίχρυ¬ 

σων κομψών έπιτυπωμάτων. 

Έδωρήθη τφ Συλλόγφ υπό των κ. αδελφών Σταύρου καί Θεοδώρου 
Αΰθεντοποΰλτον τώ 1905, μετά τών επομένων πέντε μουσικών τευχών. 

[67] 110. 

Χάρτης 0,18χ0,12 Αίώνος XIX (ο. 514). 

«Δοξαστικόν συν Θεφ άγίω, περιέχον πάντα τά δοξαστικό τών Δεσποτι- 

κών καί Θεομητορικών εορτών καί τών λοιπών έορταζομένων αγίων συντε- 

θέντα κατά συντομότερον τρόπον, εκθέσεων στηχηρών τε καί έρμολογικών, 

παρά τοΰ μουσικολογιοτάτου διδασκάλου προτοψάλτου τής τοΰ Χρίστου 
μεγάλης εκκλησίας κυρίου Ιακώβου δι’ αιτήσεως τοΰ πανιερωτάτου μητροπο¬ 

λίτου αγίου Δημητριάδος καί Ζαγοράς κυρίου Αθανασίου1 φίλο μου σω γνώμη 
κινηθέντος προς πλείονα καλοπισμόν τής Εκκλησιαστικής ακολουθίας· μετα- 

γραφέν δέ εκ τοΰ προτοτύπου παρεμοΰ Ίωάννου τοΰ Χρνοάνθον έν έτει 
σωτηρίφ- αωκβ^· κατά μήνα Ιουλίου α'>>. 

Στάχωσις έκ ναστοΰ χάρτου περιενδεδυμένον βΰρση. 

Έδωρήθη υπό τών κ. αδελφών Αΰθεντοποΰλων τφ Συλλόγφ τώ 1905. 

[68] ΜΙ. 

Χάρτης 0,17χ0,12. Αίώνος XIX (ο. 584). 

9Εκκλησιαστική μουσική. Ανθολογία τής λειτουργίας. 

Ή επιγραφή τόΰ τεΰχους ελλείπει ώς καί τόνο μα τοΰ γράψαντος1 πιθα¬ 

νώς δ5 οΰτός έστιν 6 γράψας τό επόμενον τεΰχος Απόστολος Κώνστα Χίος.— 

Περιέχονται συνθέσεις τών Πέτρον ποοποψάλπον τον Βυζαντίου, Πέτρου 
Ααμπαδαρίου τον Πελοποννησίου, Γρηγορίου πρωτοψάλτου, Κωνσταντίνον 
πρωτοψάλτου, Ίωάννου του Γλνκέως, Δανιήλ πρωτοψάλτου, Μπαλασίον 
ίερέως, Γεωργίου τον Κρητός, Ιακώβου πρωτοψάλτου, ’Ιωάννου Κουκονζέλη, 

Χονρμουζίον διδασκάλου, καί μέλη παλαιά. Μετ’ επιτίτλων καί διακοσμήτων 
κεφαλαίων καί κοσμημάτων έρυθροχρΰσων (σελ. 22, 50, 56, 57, 117, 123, 

145, 151, 171, 210, 250, 278, 279, 285, 286, 310, 337, 372, 373, 405, 406, 

417, 440, 468, 487, 488). 

Στάχωσις έκ ναστοΰ χάρτου περιενδεδυμενού βΰρση μελαίνη μετ’ έπιτυ- 

πωμάτων τής άναστάσεως τοΰ Χρίστου, τών έξαπτερΰγων καί τής Θεοτόκου 

βασταζοΰσης τον Χριστόν. 

Δωρεά τφ Συλλόγφ τών αδελφών Αΰθεντοποΰλων τφ 1905. 

[69] 112. 

Χάρτης 0,17 ^Χ 0,11 η2. Αίώνος XIX (φ. 276). 

Εκκλησιαστική μουσική. 

«Δοξαστικάριον συν Θεφ άγίφ· περιέχων πάντα τά δοξαστικά τών εσπε¬ 

ρινών άποστίχου τε καί αίνων πάντων τών δεσποτικών καί θεομητορικών 
εορτών καί τών έορταζομένων άγιων έτι δέ καί τά τοΰ τριφδίου τε καί πεν¬ 

τηκοσταρίου· συντεθέν δέ παρά τοΰ μακαρίτου κυρ Πέτρου Ααμπαδαρίου 
τής τοΰ Χρίστου μεγάλης Εκκλησίας, τοΰ Πελοποννησίου, μεταγραφέν δέ 
παρά καμοΰ 5 Αποστόλου τοΰ πΰκλην Κώνστα Χίον. Έν έτει σωτηρίφ- αωγ^’ · 

έν Κωνσταντίνου πόλι* κατά μήνα Άπρήλιον:» 

Όνόματα συνθετών. Πέτρον πρωτοψάλτου τον Βνζαντος (23, 140, 141, 

268).—Ίωάννου προηοψάλτον τής Μεγ. Εκκλησίας (134).— Δανιήλ πρωτο¬ 

ψάλτου (138). τοΰ μεταγράψαντος («σΰνθεσις καμοΰ τοΰ γραφέοκ 274). 

Άγραφα φύλλα επτά έν αρχή καί επτά εν τελεί. 
Στάχωσις διά ναστοΰ χάρτου περιβεβλημένον βΰρση μετ’ επίχρυσων έπι¬ 

τυ πωμάτων. 

Έδωρήθη τφ Συλλόγφ υπό τών κ. αδελφών Αΰθεντοποΰλων τφ 1905. 

[70] 113. 

Χάρτης 0,18X0,11. Αίώνος XIX (ο. 367). 

«Βίβλος μουσικής συντεθήσα παρά διαφόρων ποιητών παλαιών τε καί 
νέων έμπεριέχουσα δέ πάντα τά αναγκαιότερα τοΰ τε εσπερινού καί ορθρου1 

έξηγήθη δέ κατά την νέαν μέθοδον, παρά κυρίου Γρηγορών πρωτοψάλτου 
τής τοΰ Χρίστου μεγάλης εκκλησίας- μετ’ έγράφη δέ έκ τοΰ προτοτΰπου 
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ΰπ’ εμοΰ Άνθιμον Ιερομονάχον υΐοΰ του ποτέ Δημητρίον Έπιβατινοΰ' έν 

έ'τει σωτηρίω «ωλα'». 

Όνόματα μελωδών. Μανουήλ πρωτοψάλτου, Ίωάννου πρωτοψάλτου, 

Πέτρου Μπερεκέτου «του μελφδοΰ», Δανιήλ πρωτοψάλτου, Πέτρου Λαμπα- 

δαρίου του Πελοποννησίου, Γεωργίου τοϋ Κρητός, Χουρμουζίου διδασκάλου 

τής Σχολής, Γρηγορίου πρωτοψάλτου (κατ5 αί'τησιν του αγίου Μολδαυΐας 

κυρ Βενιαμίν σ. 223), Ιακώβου πρωτοψάλτου. 

Έπίτιτλοι καί κοσμήματα έρυθρόχρυσα έν σ. β, 1, 12, 13, 44, 53, 68, 

95, 155, 185, 211, 223, 229, 252, 253, 274, 275, 292, 293, 334, 335. 

Στάχωσις διά ναστοΰ χάρτου περιενδεδυμένου πράσινη βΰρση μετ’ επί¬ 

χρυσων επιτυπωμάττον. 

Έδωρήθη τφ Συλλόγω υπό των κ. αδελφών Αΰθεντοποΰλων τφ 1905. 

[71] 114. 

Χάρτης 0,75X0,10. Αίώνος XIX (φ. 155). 

«Άναστασιματάριον συν Θεώ άγίω συντεθέν κατά τό ύφος τής του 

Χρίστου Εκκλησίας έπ ώφελία ημών σΰνθεσις δέ παρά του αύτου κΰρ Πέτρον 

Λάμπαδαρίον». 

Έν φ. 1 νεωτέρα χειρ! επιγράφεται τό τεύχος φδε: «Άναστασιματάριον 

τής παλαιός μεθόδου. Έν τφ τελεί του Βιβλίου κοινωνικά έξ, Δεσποτικών 

εορτών έν, εις μνημόσυνον, εις αγίους ήχον βαρΰν δυο καλλοφωνικούς 

ειρμούς». 

Όνόματα άλλων συνθετών «Μελετίου Ιερομονάχον Σνναΐτου τον Κρη¬ 

τός·1».—Πέτρον τον Βυζάντιον. 

Στάχωσις διά ναστοΰ χάρτου περιενδεδυμένου βΰρση μετ3 επίχρυσων 

έπιτυπωμάτων πέριξ. 

Προσφορά τώ Συλλόγφ τών αδελφών Αΰθεντοποΰλων τφ 1905. 

[72] 115. 

Χάρτ?)ς 0,25 X 0,19. Αίώνος XIX (ο. 88~\~φ. 10) 

Αντίγραφα 84 επιστολών τής Εφορείας τής έν Χάλκη Σχολής τα>ν 

Ελλήνων εμπόρων από 12 Σεπτεμβρίου 1851 μέχρι 25 Φεβρουάριου 1858. 

Τοΰτοις επισυνάπτονται τής αυτής Εφορείας πέντε Πρακτικά πρωτόγραφα, ών 

τό έν εν σχεδίω, από τής 18 Δεκεμβρίου 1851 μέχρις 27 Φεβρουάριου 1853. 

«Προσφέρεται τφ Έλληνικφ Φιλολογικφ Συλλόγω ταμία τών εθνικών 

και γραμματολογικών ημών παραδόσειον παρά του ύπογράφοντος [εφόρου 

και ταμίου] Πελοπίδα Δ. Κοΰππα άρχιτέκτονος. Έν Σταυροδρομίφ Κων/πό- 

λεως τή 1/13 Μαΐου 1888». 
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[73] 116. 

Χάρτης 0,38 X 0,25. Αίώνος XIX (φ. 346). 

«Συλλογή χειρογράφων τινων έρανισθέντων έκ διαφόρων Κωδίκων ώς 

καί αύτογράφων επιφανών άνδρών υπό Χρ. Παπαδοπονλον προέδρου τοΰ 

αΰτοκρατ. Έμποροδικείου. Έν Πρεβέζη 1891». Περιέχονται έν τφ έσταχω- 

μένω τοΰτω κώδικι αντίγραφα «έκ τών χαρτοφυλακείων καί αρχείων 

Λευκάδος, άναφερόμενα εις τήν σατραπείαν τοΰ Άλή πασά, έκ κωδικός Πρε- 

βέζης» αντίγραφα διαθηκών 1797, 1814 και 1833, κ.ά.— «προικοχάρτι τής 

Μαλαγματίιζας» 1833 (έν Πρεβέζη ;) (πρωτόγραφον). (φ. 35). «Ασιατικά 

ήτοι αΰτοκρατορικά διατάγματα μετ’ αποφάσεων μεταφρασθέντα έκ τοΰ 

τουρκικού» (φ. 49). «Επιτάφιος εις μνημόσυνον τοΰ ίερέως Ίωάννου εκφω¬ 

νηθείς τφ 1867» έν Νικομήδεια υπό τοΰ σχολάρχου Μάρκου Κλεωνΰμου.— 

(φ. 53). Λόγος εκφωνηθείς τφ 1860 έν τή σχολή τών άπόροη' παίδων (έν 

Κ/πόλει) υπό Χρ. Παπαδοποΰλου (φ. 69). Ζητήματα τής φιλ,οσοφίσς υπό τοΰ 

αΰτοΰ. (φ. 76-332). Αντίγραφα καί αΰτόγραφα τής αλληλογραφίας αΰτοΰ 

μετά διαφόρων αρχών καί ιδιωτών, ών ολίγοι οί έπιφανεΐς. — (φ. 333). «Βίο.! 

άοδ 50Γν3θ68 άε Οοπ0ΐΏ0ηο8 Βεν άερυϊδ 1838» λελιθογραφημένον. — 

(φ. 336). «Ό Τζήλ Όσμάν ή αί τραγικαί σκηναί τοϋ 1764 [έν Λευκιοσία 

Κΰπρου] δράμα εις πέντε πράξεις υπό Χρ. Παπαδοποΰλου 1891» πράξις 

Αλ — Προσφορά τοΰ έρανιστοΰ καί συγγραφέως. Έσταχωμένον. 

[74] 117. 

Χάρτης 0,21X0,17. Αίώνος XIX (σ. 246). 

«Επιγραφική ήτοι μελέτη επί τής ερμηνείας τών διαφόρων επιγραφών 

έρανισθεισα έξ επιγραφικών συγγραμμάτων υπό Χρ. Παπαδοποΰλου προέ¬ 

δρου τοΰ εν Τοΰλτζη Αΰτοκρατ. Έμποροδικείου- εν Τοΰλτζη 1872». Είναι 

αντιγραφή τής Επιγραφικής τοΰ Α. Ραγκαβή. — Έσταχωμένον. 

Προσφορά τοΰ γράψαντος. 

[75] 118. 

Χάρτης 0,33X0,22. Αίώνος XIX (σ. γεγραμμέναι. 116). 

«Συλλογή Κυπριακών Δημοτικών ασμάτων, περ ισυλεγεΐσα έξ αΰτοΰ τοΰ 

στόματος τοΰ λαοΰ- υπό Χρ. Παπαδοπονλον (Δικαστοΰ εν Κΰπρω). Κατά 

μήνα Ίοΰλιον 1889». Περιέχονται 26 άσματα καί τινα δίστιχα έρωιικά έν 

σελίσι γεγραμμέναις 116, ών έκάστη έκ στίχων είκοσι επτά περίπου. 

Έσταχωμένον. Έκ δίορεάς τοΰ συλλογέως, 
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[76] 119. 

Χάρτης 0,33 X 0,22 11-2■ Αίώνος XIX (ΰ. 388). 

«’Λνάλεκτά ήτοι Συλλογή αρχαιολογικών, νομισματολογιών, τοπογρα- 

Γρικών, παλαιογραφικών, Αφρικανικών, Ηπειρωτικών και ετέρων μελετημά- 

των υπό Χρ. Παπαδοπουλου. Προέδρου τοϋ Αϋτοκρατ. Έμποροδικείου, έν 

Πρεβέζη 1891». 

Περιέχονται έν αύταις αρχαιολογικοί διατριβαί, οϋχι πασαι ανέκδοτοι, 

άναφερόμεναι αί πλεΐσται εις την Κύπρον, δλίγαι δέ εις την “Ηπειρον, και 

μία εις την Νικομήδειαν (τοπογραφία αυτής) κ.α. 

Έσταχωμένον. Έκ δωρεάς του συγγραφέως. 

[77] 120. 

Χάρτης 0,23X0,18. Αίώνος XIX (σ. 170). 

«Λεύκωμα Κυπριακόν ήτοι Συλλογή διαφόρων λυρικών ποιημάτων και 

ανακρεόντειων υπό Χρ. Παπαδοπουλου Προέδρου του έν Κύπριο Έμπορο- 

δικείου κτλ. Έν Λάρνακι 1880». Στιχουργήματα μέτρια. Έσταχωμένον. Προσ¬ 

φορά τοϋ στιχουργοϋ. 

[78] 121. 

Χάρτης 0,22 '}2Χ 0,18. ΑΙώνος XIX (σ. 86). 

«Κο Ττεπίχο ρτοίτο Οι*εο εΐ 1ε δεείέταί ΑΗιηρεϊδ Οταπιε επ 5 Ηεΐεε 
ρατ 01ι. Ραραόοροαίοδ, ρΓεειάεπί; άιι Τπό. άε Οοιπηιειεε ό 01ιγρΓε. 

1880». Έσταχωμένον. Προσφορά τοϋ συγγραφέως. 

[79] 122. 

Χάρτης 0,26X0,19. Αίώνος XIX (ο. 43). 

«Προλεγόμενα εις τήν απολογίαν τοΰ Πλάτωνος εις χρήσιν των έν ταϊς 

έλληνικαϊς σχολαϊς τής πρωτευοϋσης μαθητευόντων υπό Χρ. Παπαδοπουλου. 

Έν Κ/πόλει 1890. Λελιθογραφημένον.—Έσταχωμένον.—Προσφορά τοϋ 

Συγγραφέως. 

[80] 123. 

Χάρτης 0,25X0,19. Αίώνος XIX (σ. 50). 

Χρ. Παπαδοπουλου, Σημειώσεις Συντακτικοί τής Ελληνικής γλώσσης 

προς χρήσιν των Έλληνοπαίδων φώοπονηθείσαι ΰπ’ αϋτοϋ έν τή κατά 

Χάλκην Θεολογικήν Σχολήν, έν ή τάς διδάχος έποιεΐτο. Έν Χάλκη 1868». 

Προσφορά τοϋ συγγραφέως. Έσταχωμένον. 
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[81] 124. 

Χάρτης 0,19X0,14. Αίώνος XIX α. (54). 

1. Λόγος επιτάφιος εις άδηλον «έγραφε και έξεφώνει αύτοσχεδίως έν 

Νικομήδεια τφ 1866^ κατά Ιούνιον ό Χρ. Παπαδόπονλοςχ. 

2. «Ποίημα ελεγεΐον εις τον αοίδιμον αύτοκράτορα πασών των Ρωσ- 

σιών ' Αλέξανδρον Α' ποιηθέν ϋπδ τοΰ Οικονόμου Κωνσταντίνον Οίκονομίδου 

αωκέ- έτυπώθη έν Πετρουπόλει, — Τή Μεγαλειοτάτη καί εϋσεβεστάτη Αϋτο- 

κρατορίσση Μαρία Θεοδωρίδι ιερόν». Εις άρχαίαν γλώσσαν. 

Άστάχωτον. 

Προσφορά Χρ. Παπαδοπουλου τφ Συλλόγφ τφ 1872. 

[82] 125. 
Χάρτης 0,21Χ17ι!2. Αίώνος XIX (σ. 135). 

«’Επίτομη τής Ελληνικής φιλ,ολογίας έρανισθεΐσα μέν παρά διαφόρων 

συγγραμμάτων συνταχθεΐσα δέ καί συμπληρωθεΐσα κατά χειρόγραφον υπό 

Χρήστου Παπαδοπουλου Νικομηδέως, 1870 κατά μήνα Αύγουστον». 

Προσφορά τοϋ έρανιστοϋ τώ Συλλόγφ τή 30/12 Σεπτεμβρίου 1870. 

Άστάχιοτον. 

[83] 126. 
Χάρτης 0,21ιΙ2ΧΟ,16ΐ2. Αίώνος XIX (α. 98ή-107). 

1. (σ. 1-98). Θεολογία [ή Θεολωγική εγκυκλοπαίδεια], υπό Δ. Κλεόππα, 

διευθυντοϋ και καθηγητοϋ τής έν Τεροσολΰμοις Πατριαρχικής άγιοταφικής 

Σχολής- κατά χειρόγραφον. :Αντεγράφη υπό Χρ. Παπαδοπουλου Νικομη- 

δέως». [τφ 1856 έν Κωνσταντινοπόλει]. 

2 (σ. 1 - 107). «Τοϋ άγιωτάτου πατρός ημών Μάρκου τοΰ Εύγενικοϋ 

Αρχιεπισκόπου Εφέσου τοϋ νέου -θεολόγου συλλογιστικά κεφάλαια προς 

Λατίνους». Αντιγραφή Χρ: Παπαδοπουλου Νικομηδέως ιφ 1856 έν Κων¬ 

σταντίνου πόλε ι. 

Προσφορά τοϋ άντιγραφέως τφ Συλλόγφ. Έσταχωμένον. 

[84] 127. 
Χάρτης 0,21X0,16. Αίώνος XIX (σ. ιβ-\-58). 

«Το χρνσονν μήλων τής εριδος» τραγωδία εις πράξεις τρεις μεταφρα- 

σθεΐσα έμμέτρως έκ τοΰ ΐταλικοϋ υπό Χρ. Παπαδοπουλου προέδρου τοϋ έν 

Τριπόλει τής Βαρβαρίας Έφετείου. 

Έν Τριπόλει τής Βαρβαρίας 1871. 

Προσφορά τοϋ μεταφραστοϋ τοϋ Συλλόγου. 

Έσταχιομένον οθόνη. 
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[85] 128. 

Χάρτης 0,19Χ0,15ι12· Αίώνος XIX (ο. 104-\~36). 

1 (σ. 1-104). «Κύπριάς χαρίεσσα καί επίτομος κα-θιστορούσα τά έν τή 

δλβία Νήσω ταΰτη μνήμης καί διηγήσεως επισημότερα. Ό ταΰτην συνταξά- 

μενος άρχιθΰτης Σιναίου, πάσι τοΐς εν ακροις Εκκλησιαστικοί; άξιωμασι, 

καί τοΐς εύγενέσι των ευπατριδών Κυπρίοις υπέρ ών πάνυ έπεδαψιλεΰθη 

χαρίτων, δωροφορών εύγνωμόνως άνατίθησι». 

σ. 104). «Άντεγράφη υπό Χρ. Παπαδοπουλου δικασιοΰ έν Κΰπρφ κατά 

Ιούλιον 1889». 

2 (σ. 1-36). «Χρονικόν τής Κύπρον έκ του έτους 1800-1883 γεγραμ- 

μένον έν τη Κυπριακή γλώσση. Άντεγράφη υπό Χρ. Παπαδοπουλου, δικά- 

στοΰ έν Κύπρο) κατά Ιούλιον 1889». 

Έσταχωμένον.—Δωρεά τώ Συλλόγφ του άντιγράψαντος. 

[86] 129. 

Χάρτης 0,21X0,15. Αίώνος XIX ο. 238). 

«Ανάμικτα ήτοι Συλλογή λόγων επιταφίων ποιημάτων καί ετέρων δια¬ 

φόρων συνταχθέντα υπό Χρ. Παπαδοπουλου προέδρου του έν Τριπολει τής 

Βαρβαρίας Έφετείου. Έν Κ/πόλει 1870». 

Έσταχωμένον. 

Προσφορά του συγγραφέως. 

[87] 130. 

Χάρτης 0,21X0,17. Αίώνος XIX (φ.302). 

1 (φ. 1 - 154). «Ό φθαλ μολογ ία υπό Ί. Όλυμπίου καθηγητοΰ τής 

οφθαλμολογίας έν τφ Έθνικώ Πανεπιστήμια) τών Αθηνών. Έλιθογραφήθη 

ύπ’ αυτού προς χρήσιν τών μαθητών του αυτού Πανεπιστημίου. Άντέγρα- 

φον τοΰτο χάριν άσκήσεως. [τή 25 Μαρτίου 1856). Χρ. Παπαδόπουλος, 

(Νικομηδευς)». 

2 (φ. 157-301). «Φυσική Θεολογία κατά χειρόγραφον υπό Κ. Ευθυ- 

βοΰλου, καθηγητοΰ τής φιλοσοφίας έν τή Μεγάλη του Γένους Σχολή κτλ. 

3Αντεγράφη υπό Χρ. Παπαδοπουλου Νικομηδέως τάς μαθητικός αΰτοΰ 

σπουδάς ποιουμένου έν τή μνησθείση σχολή», [τή 21 Μαρτίου 1857]. 

Έσταχωμένον. 

Προσφορά του άντιγραφέως, 

[88] 131. 

Χάρτης 0,17X0,13 Αίώνος XIX (φ.475). 

«Φιλοσοφία υπό Κ. Εΰθυβοΰλου καθηγητοΰ τής φιλοσοφίας έν τή 

Μεγά?ιη του Γένους Σχολή κατά χειρόγραφον. Εν Κων/λει 1850». 

1 (φ. δ). «Προεισαγωγικά μαθήματα εις την φιλοσοφίαν έν γένει». 

2 (φ. 80). «Ψυχολογία». 

3 (φ. 279). «Λογική». 

4 (φ. 325). «Ιστορία τής φιλοσοφίας». 

5 (φ. 337). «Ηθική». 

6 (φ. 371). «Περίληψις τής Φιλοσοφίας». 

7 (φ. 403). «Σημειώσεις του φιλοσοφικού μαδήματος». 

Έσταχωμένον. 

Προσφορά τώ Συλλόγψ του άντιγράφαντος Χρ. Παπαδοπουλου. 

[89] 132. 
Χάρτης 0,22X0,18. Αίώνος XIX (ο. 670). 

Βασιλείου μητροπολίτου Άγχιάλου (τώ 1865) είτα Σμύρνης (τώ 1885), 

τόμ. Β' συναγωγή περιέχουσα έν τετραδίοις καί φΰλλοις συγκεκολλημένοις 

ποικίλας διατριβάς, γράμματα πατριαρχικά, επιγράμματα, καταλόγους αρχιε¬ 

ρέων Άγχιάλου, Νίκαιας, Σμύρνης, κλπ. άναφερόμενα πάντα εις τήν ιστορίαν 

τών αιώνων ΙΖ, ΙΗ'καί ΙΘ', έχων δέ συνδεδεμένα καί άλλων λογίων έργα 

έντυπα καί χειρόγραφα. Τήν συναγωγήν ταΰτην ήρξατο καταρτίζων ό γράψας 

έν τή κατά Χάλκην Θεολ. Σχολή, από του Νοεμβρίου του αωνθ', μαθητεΰων 

μέχρι του 1868. 

1 (σ. 2 - 55). Αντιγραφή ποικίλων διατριβών, περιλήψεις καί σημειώ¬ 

ματα έκ του έν τοΐς Πατριαρχείου; νυν άποκειμένου ύπ’ άριθ. 1 κώδικος 

του Κριτίου, μετά παραπομπών εις τάς οικείας του κώδικος σελίδας από τής 

25 μέχρι της 457. Περί τούτων ό συλλογεύς σημειοΰται έν αρχή: «Τά περιε¬ 

χόμενα ενταύθα άντεγράψαμεν εκ τίνος κώδικος ΰπάρχοντος ήδη κτήματος 

του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου ζΓ' οΰ έν αρχή έπιγέγρα- 

πται ταυτί: 

«Τό παρόν είναι του μακαρίτου Κριτίου κληρικού τής μεγάλης Εκκλη¬ 

σίας, καί μετά τον θάνατόν του έπουλήθησαν παρά τών τέκνων του διά τά 

χρέη του τά είδη του καί δλα τά βιβλία του1 καί προς τούς Εβραίους μέ 

τήν οκά, καί αυτοί τά έπωλοΰσαν εις τούς δρόμους προς μπακάλιδες καί 

χαλβατζίδες, κρίμασιν οίς οίδε Κύριος, έξ ών αγόρασα καί εγώ τό παρόν ό 

Παύλος Βλαστάρης Μιτυληναΐος, έν Κωνσταντινουπόλει». «Περιέχει δέ ό 

κώδιξ πολλά καί διάφορα καί σΰγκειται έκ σελ. . . . Εΰρομεν δ έν αρχή αυτού 
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και την έξης σημείωσιν του αειμνήστου και σοφοΰ διδασκάλου Κωνσταντίνου I 

Εύθυβούλου, ως εκ τής είκονος τής γραφής εΐκάσαμεν : 

«Κατά τον ις'αιώνα τά 50 άσπρα ήξιζον έν» δίστηλον (έπιστ. Βυσβέκου) 

καί επομ. περί τάς άρχάς τής ιη' εκατοντ. το γρόσ. εΐχεν έξ δράμια καθαρού 

αργυρίου- περί δέ τά μέσα τής αυτής τό γρόσιον ειχεν αξίαν όλιγωτέραν τής 

προτέρας κατά εν δέκατον». Ί 

«Ό Παναγιωτάκης {6 Νικοΰσιος οΰτος) γίνεται διερμηνεύς κατά τό 1660. 

βλ. Λογάδ. Γραμ. έτ. 1818». 

«Έν τή κατά Χάλκην Θεολογ, σχολή αωνθω κατά Νοέμβριον Β.Α. Κ. δ 

κατόπιν ευδοκία τοΰ παναγάθου Θεοΰ μητροπολίτης Άγχιάλου (1865) καί 

ειτα Σμύρνης (τφ 1885)». 

2 (σ. 5δ). Περί Αίμιμόντου ελληνιστί έκ τοΰ γεωγραφικού Λεξικού 

Όο Ια ΜαΓΐίπΪ6Γ6 έκδ. 1678 λεξ. Ηαοιπίιτιοηε. 

3 (σ. 58 - 69). Χρονολογικός κατάλογος των επισκόπων Άγχιάλου μετά 

σημειωμάτων άρχόμένος άπόΣωτά μέχρις έαυτοΰ' [πρβλ. καί κατωτέρω. § 12]. 

4 (σ. 70-71). Κατάλογος των γνωστών επισκόπων Σμύρνης· [πρβλ. καί 

κατ. § 64]. 

5 (σ. 73- 147). Αντίγραφα έκ κωδικός αδήλου (πιθανώς τής έν Χάλκη 

Θεολ. Σχολής ή μάλλον Πατριαρχικού, ίσως τοΰ άναφερομένου έν σελ. τής 

συλλογ. 147 κατωτέρω § 5), συστατικών διαφόρων εκπαιδευτηρίου οιον: 

α' (σ. 73). «Συστατικόν φροντιστηρίου κοινών μαθημάτων γεγονός έν 

τή κατά την Πελοπόννησον χώρα των Τρικκάλων τής επαρχίας Κορίνθου διά 

τής δόσεως τών πεντακοσίων γροσίων τοΰ Νικολάου Καραγιάννη, βεβαιωθέν 

διά γράμματος τοΰ μακαρίτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Χρυσάνθου. Αρχή. 

«'Όσα κατά θειον σκοπόν». 

β' (σ. 79). «Συστατικόν φροντιστηρίου εις Σκόπελον κατασταθέντος 

παρά τοΰ Άρτης Νεοφύτου». Αρχή «Πάντα μέν τά παρ’ άνθρώποις». 

γ' (σ. 84). «Γράμμα συμφωνητικόν τοΰ πρώην ’Άρτης μετά τών Τβη- 

ριτών Πατέρων περί τής δόσεως τών χιλίων γροσάον». Αρχή «Άναγκαϊον 

όμολογουμένανς έστί τάς έκαστου συμφωνίας». 

δ' (σ. 87). «Συστατικόν τής παιδείας καί σπουδής μάλιστα διά τούς 

ΐερω9ησομένους νά μή χειροτονούνται αγράμματοι». Αρχή. «Φανερόν καί 

όμολογούμενον οτι ή σπουδή». 

ε' (σ. 91). «Συστατικόν φροντιστηρίου έν τή πόλει Σιατίστης». Αρχή. 

«Τών έν τω μετά σώματος τφ δε βίφ όμολογουμένων». 

ς' (σ. 95). «Συστατικόν φροντιστηρίου γεγονότος έν Άθήναις υπό τοΰ 

Μητροπολίτου Μονεμβασίας Γρηγορί,ου Σωτήρη τοΰ και πατριώτου τής 

αυτής πόλεως». Αρχή. «Άξιον όντως καί δίκαιον ούχ ήττον». 

ζ' (σ. 103). «Ίσον άπαράλλακτον τοΰ έκδοδέντος προτρεπτικού γράμ¬ 

ματος τοΐς έκ Μεσολογγίου Χριστιανοίς εις τό έπαρκείν τή έκεΐ συστάση σχολή 
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έν τω μοναστηρίω τοΰ αγίου Δη μητριού πλησίον τής χώρας Μεσολογγίου. 

Αρχή. «Σαμουήλ έλέφ θεοΰ κτλ. Τερώτατε Μητροπο?άτα Ναύπακτού καί 

’Άρτης κτλ. "Οτι μέν τών πάνυ θεάρεστων... Έγράφη τώ αψξς^ Ίανουαρίου 

θ' ίνδικτιώνος ». 

η' (σ. 104). Βραχεία περίληψις πατριαρχικού γράμματος τοΰ αψξζ' επί 

Σαμουήλ καθ’ ο 6 «Εμμανουήλ Λεόπουλος έν ιή κατά Πελοπόννησον πολι¬ 

τεία Μυστρά παρακατέθετο τή κατά Μεσοχώριον Εκκλησία τοΰ Άγιου 

Γεωργίου άφιεροόσας δυο χιλιάδας γρόσια ϊνα τηρήται έκ τοΰ τόκου αυτών 

εις ιεροδιδάσκαλος άξιος— καί εις ίεροδιάκονος» — 

[θ' (σ. 106). Παρεμβάλλεται ούκ άνήκον τφ έν λόγορ κώδικι έν επίγραμμα εις τον 

Τριμυθοϋνιος Άβραάμιον, καί έτερον υπό Ήλία Τανταλίδου εις τον αδελφόν εκείνου 

Λαυρέντιον ίεροδιάκονον ποιηθέν πρό τοΰ 1859]. 

ι' (σ. 109). «Σύστασις σχολείου εις ’Άρταν γενομένη παρά τοΰ έλεήμονος 

ά'ρχοντος Μανολάκη [Καστοριανοΰ] διά δόσεως γροσίων δύο χιλιάδων καί 

τοΰ κατά τόπου άρχιερέως ιήν εκκλησίαν τής μητροπόλεως όμοΰ μετά τής 

ενορίας αυτής εις την σύστασιν τοΰ σχολείου τούτου». Αρχή «Έστι μέν πολ- 

λαχόθεν συναγαγεϊν» έν έτει αχξθκατά μήνα Απρίλιον. [ Εξεδόθη έν τή 

Έκκλησ. Άληθεία έν φΰλ. άρ. 9 τή 3 Μαρτίου 1900]. 

ια' (σ. 115). «Συστατικόν φροντιστηρίου έν Πάτμω άνεγερθέντος παρά 

τοΰ μακαρίτου Μανολάκη κιουρκτζήμπασι, καί διορισμός περί τής κατά δια¬ 

δοχήν επιστασίας αυτού». Αρχή. «Τών ευσεβών καί ορθοδόξων». 

.β' (σ. 119). «Συστατικόν τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει φροντιστηρίου επί 

τοΰ πάλαι μακαρίτου Πατριάρχου κυρ Καλλινίκου συντεθέν παρά τοΰ μακα¬ 

ρίτου σκευοφύλακο: κυρ Βαλασίου, ώς έκ τοΰ έν τφ τελεί έτους αύτοΰ δεί- 

κνυται». Αρχή. «Παιδείας καί σοφίας Κυρίου» ^χηα' Ίουλίω ίνδικ. ιδης. 

Έν τελεί ό άντιγραφεύς σημειοΰται: «Ό μισθός τών διδασκάλων ό 

άναφερόμενος έν τούτφ τώ γράμματι ηύξήθη έν έτει. αψμη' επί ΓΙαϊσίου 

Πατριάρχου τφ μέν τών φιλοσοφικών μαθημάτων εις 500 γρ. τώ δέ τών 

γραμματικών εις 250 γρ. αύξηθέντος καί τοΰ έμβατοικίου τής μέν έκκλ. τής 

Θεοτόκου έν Βελλιγραδ. εις 150 γρ. τής δέ τοΰ άγιου Νικολάου είς εξακόσια 

ώς δήλον έκ συνοδικοΰ γράμματος. Έν έ'τει δέ σ/ψνβ' πάλιν επί Παϊσίου 

ηύξήθη δ τοΰ τών γραμματικών διδασκάλου Άνανίου μισθός εις 400 γρ., 

ώς δήλον από γράμματος πατριαρχικού καί έδίδετο από έμβατοικίων άλλων 

εκκλησιών ή προσθήκη τών 150 γρ». 

ιγ' (σ. 125). «Συστατικόν φροντιστηρίου Κωνσταντινουπόλεως». Αρχή. 

«"Οτι μέν ούν τών έν τφ μετά σώματος τωδε βίφ καλών». 

ιδ' (σ. 129). «Στασειδίου έν τφ Πατριαρχικό) ναφ φιλοτιμία είς τον 

άρχοντα Μανολάκην Καστοριανόν». Αρχή. «Οΐ τών έκκλησ .αστικών υποθέ¬ 

σεων προστάται». 

ιε' (σ. 133- 147). «Γράμμα πατριαρχικόν συνοδικόν περί τοΰ έν Κων- 
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σταντινουπόλει σχολείου" ποίημα του σοφωτάτου διδασκάλου κυρίου Δωρο¬ 

θέου Λεσβίου του και πρωτοσυγκέλλου του άγιωτάτου πατριαρχικού θρόνου». 

Αρχή. «Παΐσιος έλέφ Θεού κτλ... "Οσα των ανθρωπίνων μή παρά πάσι», 

«αψμη' εν μηνί Ίανουαρίφ ινδικπώνος ια'» έν τελεί τουτου δ άντιγραφευς 

σημειοΰται «άντεγράφη έκ κωδικός πατριαρχικού τη κε' Ιουλίου αωξ». 

6 (σ. 150). Επίγραμμα εις Καρυάνδειον Παρθεναγωγεΐον Άγχιάλω 

τφ 1884 Ιανουάριου 30. 

7 (σ. 151 - 257). Σεβαστού Κυμινήτου λόγοι. Περί τούτων δ άντιγράψας 

Σμύρνης Βασίλειος σημειοΰται." «αωνθ' Αυγουστ. εν τή Θεολογική Σχολή 

Χάλκης». «Τά από σελ. 151 - 257 τοΰ παρόντος βιβλίου άντιγέγραπται έκ 

κωδικός χειρογράφου ογκώδους εις 8ον Σεβαστού Τραπεζουντίου Κυμινήτου». 

[Πιθανώς· δ κώδιξ οΰτος, οΰ σημειοΰται τινας σελίδας ό άντιγραψεΰς, εύρί- 

σκεται έν τοΐς Πατριαρχείοις, ή τφ Άγιοταφικφ Μετόχια» ή έν τή Θεολογική 

Σχολή]. 

α' (σ. 151 - 155). Σεβαστού Τραπεζουντίου τοΰ Κυμινήτου προς Χρύσαν¬ 

θον αρχιδιάκονον τφ αχπη^ έκατομβαιώνος ζ' φθίνοντος. Αρχή. « ^μην αε 

ήδη επί την Κωνσταντίνου έπανελθόντα την έν Βλαχία πάλαι γραψεΐσαν». 

(Αντιγραφή έκ σελ. 453 τοΰ κωδικός Κυμινήτου). 

β' (σ. 156- 157). Τοΰ αΰτοΰ προς τον έξ απορρήτων Αλέξανδρον [Μαυ- 

ροκορδάτον] τφ αψβ ν. "Αρχή. «Ό τφ ό'ντι σοφώτατος Σολομών άξίως». 

γ' (σ. 158). «Έξ επιστολής προς ανώνυμον ίσως τοΰ Σεβαστοΰ ώς έκ τοΰ 

ΰφους δήλον». "Αρχή. «Πώς δοκεϊς γάρ; δέδηγμαι και τέιρωμαι την καρδίαν, 

ούκ έν χρφ μόνον». 

δ' (σ. 161). «Έγκώμιον εις αρετήν και σοφίαν καί εις τον μακαρίτην 

έλεήμονα Μανολάκην τον αίτιον γενόμενον τής σοφίας καί μαθήσεως διά 

τής συστάσεως τοΰ φροντιστηρίου, προσφωνηθέν ώς φαίνεται υπό μαθητοΰ 

έν τφ φροντιστηρίω». "Αρχή. «Επαινετά μέν, ώ φιλήκοοι τά καλά, ψεκτά 

5έ πάντως τά αισχρά»" (αντιγραφή έκ σελ. 469 τοΰ κώδικος Κυμινήτου). 

ε' (σ. 164). Επιστολή Σεβαστοΰ πρός Χρΰσιππον ίεροδιάκονον. Αρχή. 

«Έδεξάμεθά σου την καλήν καγαθήν επιστολήν». 

ς' (σ. 167). Τοΰ αΰτοΰ «'Γιμοθέω ίεροδιακόνφ». Αρχή. «Τίς λαλήσει τάς 

δυναστείας τοΰ Κυρίου». (Αντιγραφή έκ σ. 473 τοΰ κώδικος Κυμινήτου). 

ζ' σ. 170). Απόσπασμα έξ άψιερωτικής επιστολής έκκλησιαστ. των ιερών 

ακολουθιών Πανδέκτου, εις τον Ουγγροβλαχίας ηγεμόνα Ίωάννην Κωνσταν¬ 

τίνον Βασαράβαν βοεβόδαν. Έτυπώθη ή βίβλος τφ αχψς'. «"Ομως εγώ τό 

παρόν βιβλίον ωσάν εκκλησιαστικόν...» Τέλος «ιών αρετών καί χαρίτων». 

η' (σ. 177 -209). Σεβαστού Κυμινήτου λόγος φιλοσοφικός ανεπίγραφος 

άρχόμενος: «Παν τό κινουμενον ένεκα του κινεΐιαι (αξίωμα είναι κοι¬ 

νόν κτλ)». Έν τέλει δ άντιγραφευς σημειοΰται «Έκ κώδηκος Σεβαστοΰ Τρα- 
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πεζουντίου τοΰ Κυμινήτου τή ιε' Μαΐου αωξ' έν τή νήσω Χάλκη». 5Από 

τής σελ. 201 μέχρι τής 209 αντιγραφή δευτέρας χειρός. 

8 (σ. 212-215). Αντίγραφα επιστολών πατριαρχικών τοΰ 1400 και 1401 

έκ τοΰ Β'. τόμου των Αοΐα Ραΐπατοΐιαίιΐδ Οοηεΐ&πίάηοροΐΐΐ&ηή έκδοσις 

Μίκλοσιχ έν Βιέννη. 

9 (σ. 215 - 216). "Εν ασμα σχολικόν και δυο δεήσεις πρός τον Θεόν 

ποιηθέντα υπό του γράψαντος τφ 1897 καί 1898 έν Σμύρνη. 

9“ (σ. 219-240). «Σεβαστοΰ Τραπεζουντίου Κυμηνίτου. Έγκοόμιον εις 

τον ηγεμόνα Ουγγροβλαχίας Ίωάννην Κωνσταντίνον Βασαράβαν τφ αχ^ε' 

"Αρχή. «"Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου» έν τέλει δέ έπονται: 

10 (σ. 240-241). Επιγράμματα πέντε τοΰ αΰτοΰ Σεβαστοΰ εις τον 

ηγεμόνα Ίωάννην Κωνσταντίνον Βασαράβαν καί είς την πραγματείαν. 

11 (σ. 242). Τοΰ αΰτοΰ Σεβαστοΰ επιστολή πρός τον αρχιδιάκονον 

[Χρύσανθον] περί μετουσιώσεως τφ αχπζ'. «Αρχή. «Υπέρ μέν οΰν ών προ 

σκοπού γράφεις». Ό άντιγραφευς σημειοΰται «Έδημοσιευθη ή παροΰσα έπι- 

στολιμαία περί μετουσιώσεως πραγματεία εν έτει αωπά έν τή Εκκλησια¬ 

στική Άληθεία, τεύχ. ΙΔ' καί ΙΕ' έν Κωνσταντινουπόλει». 

12 (σ. 258-264). «Οί τής Εκκλησίας Άγχιάλου έπισκοπεΰσαντες, ώς 

ήν ευρεΐν έν τή ιστορία καί ταΐς συνόδοις καί συνοδικοίς γράμμασι καί έν 

τφ κώδικι τής Μητροπόλεως Άγχιάλου». Έν τή ωα σημειοΰται: «Βλ. τον 

κατάλογον τοΰτον τακτικώτερον έν σελ. 59 τοΰ παρόντος» [ϊδε άνωτ. σ. 3] 

13 (σ. 265). «Έπιγραφαί επί εικόνος εν τφ νάρθηκι αρχαιότατου ναοΰ 

έν Νικαία τής Βιθυνίας επ’ όνόματι τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου τιμωμένου" 

έ'στι δέ ή είκών τής Θεοτόκου έχοΰσης έκ δεξιών γονυκλινή τον μέγαν Κων¬ 

σταντίνον, κτίτορα τοΰ ναοΰ, έκ δ’ εΰωνΰμων Νικηφόρον Πατρίκιον εΰλα- 

βώς ίστάμενον ή δέ είκών μεταγραφή έστι τοΰ πρωτότυπου επί τοΰ τοίχου, 

διαφθαρείσης τή πολυκαιρία καί έπιχρισθείσης έν τή ανακαινίσει τοΰ ναοΰ 

καί εκκαθαρίσει από τής βεβηλώσεως, γενομένη κατά τό σωτήριον έτος 

αωλ“ τή φροντίδι Πέτρου Δεληγιάνη ΈΙπειρώτου μέγα ΐσχΰσαντος παρά 

τή έπιτοπίω εξουσία». 

Α' 

Κωνσταντίνος ό μέγας πρώτος βασιλεύς χριστιανών καί κτίτωρ τής 

εκκλησίας ταΰτης, έτος σωτήριον τλβ'. 

Β' 

”Αναξ κραταιός δεσπότης Κωνσταντίνος 

Μονήν πρόνοιας άξιων την ενθάδε 

Αωρον δίδωσιν εννΛεεϊ Πατριχίω. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών , έτος Θ'. 11 



102 Δη μητριού Μ. Σάρρου 

Γ' (κάτωθεν τον Πατρικών). 

5Εγώ οε και δέσποιναν οϊδα κτιαμάτων 

Και των έμών άρχηγόν ενθυμημάτων 

"Ως δεσπότιν δε κυρίαν τής οικίας 

Έγραψα τόδ’ εμόν [όνομα.] Νικηφόρος Παρθένε». 

Άντεγράφησαν εν ετει 1863. 

[Πρβλ. καί Βασιλείου Μητροπολίτου Νίκαιας, μετέπειτα Οίκουμ. Πατριάρχου, 

Ό έν Νίκαια ναός τής Θεοτόκου, έν Κωνσταντινουπόλει 1912, έν σελ. 36]. 

14 (σ. 267-274). Αντίγραφα από δυο κωδίκων τής Μητροπόλεως 

Νικαάχς άναφερόμενα εις τούς Νίκαιας άρχιεραιεύσαντας από του 1555 καί 

έξης· ληφθέντα τή β' Ιανουάριου αωξα' έν'Κίφ. 

15 (σ. 276-285). Άντίγραφον συνοδικής επιστολής έκδοθείσης κατά 

Νοέμβριον του 1806 περιλαμβανούσης έν δέκα κεψαλαίοις τά καθήκοντα των 

ιερέων καί αρχιερέων ΰπογράφουσιν ό οίκουμεν. Πατριάρχης Γρηγόριος, ό 

των Τεροοολύμων ’Άνθιμος καί είκοσι οκτώ αρχιερείς τοΰ Οίκουμεν, θρόνου. 

Αρχή. «"Οσοι καλώς άρχειν των άλλων καί νομίμως μέλλουσι»· τέλος 

«δθεν εις ένδειξιν καί διηνεκή την ασφάλειαν άπελΰθη καί ό παρών πατριαρ¬ 

χικός ημών καί συνοδικός τόμος καταστρωθείς καν τω ΐερφ κώδικι τής 

καθ’ ημάς τού Χριστού μεγάλης εκκλησίας προς νόμιμον παράστασιν». Έν 

τελεί σημειοϋται ό άντιγράψας: «από σελ. τπθ'έως—» πάντο>ς τού κωδικός 

άψ’ οΰ αντέγραψε. 

16 (σ. 289-296). «’Ίσον άπαράλλακτον τω πρωτοτύπφ Ιπί τής πατριαρ- 

χείας Χρύσανθού έκδοθέντος σιγιλλιώδους κατά τό αωκεω έχει κατά μήνα 

Μάρτιον, ΐνδικτιώνος περί των έν Κίω τής επαρχίας Νίκαιας δύο μονα- 

στηρίων (άνδροόου καί γυναικείου) ΐνα ύπάρχωσιν ένοριακά συντ|μμένα καί 

υποκείμενα τή μητροπόλει Νίκαιας. Αρχή. «Τά κατά συναρπαγήν λαβόντα* 

τινά πήξιν». 

17 (σ. 305-312). «Προλεγόμενα υπό Β. Α. Κ. μαθητού τής Θεολογικής 

Σχολής τού νυν [1903] Μητροπολίτου Σμύρνης Βασιλείου εις την άσματικήν 

ακολουθίαν τής αγίας Ευφημίας εκδοθεΐσαν έν Κωνσταντινουπόλει 1857. 

Αρχή. «Ευφημία ή πανεύφημος καί καλλίνικος μάρτυς». 

18 (σ. 313*314). Επιστολή Νικολάου Λογάδου προς Αλέξανδρον 

Στούρζαν. Αρχή. «Έξοχώτατε άνερ. Έξ όσων ήκουσα καί ακούω». Τέλος 

κολοβόν «όποιον τό βλάβος ού γίνεται; ή δ’ ύμετέρα έξοχότης άτ.». Άντε- 

γράφη έν Χάλκη τή 2 Αύγούστου 1860 έκ τού πρωτογράφου υπό Γεωργίου 

Ίωάννου τού ειτα Γρηγορίου Ζιγαβηνού προϊσταμένου τοΰ έν Μασσαλία 

ορθοδόξου ναού, οΰ προσκεκόλληται καί βραχεία προς τον Βασίλειον (Σμύρ¬ 

νης) επιστολή, δηλούσα ότι «ελλείπει τό τέλος έν ιφ πρωτοτύπφ». 

19 (σ. 317-319). Άντίγραφον άχρονολογήτου επιστολής, πιθανώτατα 

τού Ν. Λογάδου, προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην έν ή ψέγεται ή τού 
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Χριστοπούλου καί των οπαδών αυτού γλώσσα, εξαίρετοι δέ η τοΰ Νεοφύτου 

[Δούκα] καί Θεοτόκη και Ευγενίου. Αρχή. «Προς την τής νεοπήκτου κιβω¬ 

τού άποκατάστασιν, παναγιώτατε δέσποτα οΰκ [άπο]στέλλεις τούς άνεπι- 

στρέπτους κόρακας». Τέλος «έν όνόματι Κυρίου». Έν τή επιστολή ταύτη 

ής ο γραφικός χαρακτήρ φαίνεται τού άντιγράψαντος την προ?]γουμένην 

Γρηγορίου Ζιγαβηνού, λέγεται μεταξύ άλλων, «Ημείς μεν ζητούμεν ώ 

Δέσποτα, τό οπωσούν έλληνίζειν, οί δέ παρέχουσιν εις ημάς τό όλοτελώς 

βαρβαρίζειν». 

20 (σ. 320). «Ιατρεία ψυχωφελής». Περί ταύτης σημειούται ό γράφων 

δ'τι έδημοσιεύθη έν τή «Νέα Έφημερίδι» Κωνσταντινουπόλεως τή 21 Νοεμ¬ 

βρίου 1898 άριθ. 2331. 

21 (σ. 321). Σημείωμα περί Σωφρονίου ιεροπρεπούς καί λογίου αγιο- 

ταφίτου, τό πρώτον Μητροπολίτου Πτολεμαΐδος, εΐτα μετατεθέντος εις την 

επαρχίαν Χαλεπίου, τω Αντιόχειας υποκειμένου, τω αψν', Ϊνα διορθώσηται την 

κατά τό Χαλέπιον εκκλησίαν ταραττομένην υπό των κακοδόξων Λατινοφρό- 

νων, άφ’ δτου μάλιστα έπεισέφρησε τή εκκλησία κακός ποιμήν, ό Αατινόφρων 

Μάξιμος. 

22 (σ. 322). Έπιστο?ά] φιλική εις ύφος άρχαίζον τού Β. Α. (μετέπειτα 

Σμύρνης Βασιλείου) έκ Χάλκης τω 1851 προς Κωνσταντίνον Γαζήν, γραμ- 

ματεύοντα τότε παρά τφ Νικομήδειας Διονυσίφ, τον μετέπειτα δέ (1896) 

μητροπολίτην Σηλυβρίας Κωνστάντιον. 

23 (σ. 325). Πρόρρησις δεκάστιχος έμμετρος, περί τής πτώσεως Ναπο- 

λέοντος τού Ε' κατά τον Μιχαήλ Νοστράδαμον (ήΊ666). Ο αντιγραφευς 

παραπέμπει καί εις τό τελευταΐον φύλλον τού μηνός Αύγούστου τοΰ έτους 

1870 τής έν Τεργέστη έκδιδομένης Κλ,ειούς. 

24 (σ. 326). Επιγράμματα τρία έκ 5 έν δλω στίχων εις Τωάννην Καλό- 

βουλον ευεργέτην τού Νοσοκομείου (Σμύρνης) τω 1893 Μαρτίου θ'. 

25 (σ. 327). Άντίγραφον επιστολής τού Πατριάρχου Κυρίλλου υπό 

Ή λ. Τανταλίδου συνταχθείσης, τή Γ Νοεμβρίου ρ.ωνϋ Σοφοκλεΐ Κωνσταν¬ 

τίνου Οικονόμου τω έξ Οικονόμων εις Αθήνα; έν ή επαινείται ή εκδοσις 

των Άμφιλοχικών τού Φωτίου, εγκωμιάζεται δέ καί ό σοφός πατήρ, Κων¬ 

σταντίνος Οικονόμος καί ό πατρωζων υιός. 

26 (σ. 329). Επιστολή συγχαρητική Κωνσταντίνου Γαζή Σινωπέως 

(τοΰ κατά τό 1896 μητροπολίτου Σηλυβρίας) προς τον Πατριάρχην Κύριλ¬ 

λον τον από Άμασείας πατριαρχεύσαντα από τού 1855-1860. 

27 (σ. 331 -335). «Επιστολή προς τήν Ίεράν .Σύνοδον τής Ελλάδος 

υπό Στεφ. Καραθεοδωρή ιατρού». Αρχή. «Ή μέν μνηστεία τής σωτηρίας 

τών ψυχών ημών», έν τέλει «έγραφον τή 30 Ιουλίου 1850». Δια τής 

Πατριαρχικής καί συνοδικής επιστολής ταύτης τής συνταχθείσης υπό τού 

Σ. Καραθεοδωρή αναγγέλλεται οτι «έξεδέμεθα τή 29 Ιουνίου τόμον συν- 
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οδικόν... άνηγορεΰσαμεν και άνεγνωρίσαμεν αγίαν και ίεράν σύνοδον αΰτο- 

κέφαλον τής εν Έλλάδι καθολικής και άποστολικής εκκλησίας...». 

28 (σ. 337). «Άπάντησις Διονυσίου Κλεόπα προς Ήλίαν Τανταλίδην 

προτείναντα αΰτψ παρά των Χίων, Ι'να την σχολαρχίαν τής εν Χίφ σχολής 

άναδέξηται». Έν Κωνσταντινουπόλει τή 1 Φεβρουάριου 1858. 

29 (σ. 341). Ίέρακος μεγάλου Λογοθέτου (1572) σημείωμα περί αρχιε¬ 

πίσκοπων εκ του βιβλ. ΙΑ' κεψ. Γ' σ. 1153 και περί του έν Κωνσταντινου- 

πόλει άγιοταφίκου Μετοχιού αυτόθι σελ. 1175. 

30 (σ. 345-347). Αποσπάσματα [έκ τής ιστορίας] περί των έν Τεροσο- 

λΰμοις πατρ[ιαρχευσάντων] του Πατριάρχου Λοσιθέου [εκδ. έν Βουκουρε- 

στίφ τώ 1715]. 

31 (σ. 349-354). «Άδηλου κεφ. ς'. Ή τής 'Ρο^μης εκκλησία και οι 

ρωμαϊσταί». Αρχή. «Πολλοί τής 'ρώμης πάπαι έν παντι καιρω έκήρυξαν». 

32 (σ. 353). «Οϊ πρώτιστοι (ιδ') άφορισμοί ιών διαταγών του πάπα 

(Γρηγ. Ζ') γνωστών υπό τό όνομα άΐοί&ίιΐδ ρμραο». 

33 (σ. 357). «Έκ των εις τον Μάρκον Αυρήλιον προλεγομενών του 

Κοραή». 

34 (σ. 359-361), «Γνωμικά τινα έκ των Πλάτωνος διαλόγων». 

35 (σ. 363). Έγκώμιον εις τον άρχοντα Μανολάκην Καστοριανόν. Έν 

τή Θεολογική σχολή Χάλκης αωνθ'. Αρχή. «Τό όνομα τοϋ άρχοντος Μανο- 

λάκη, τόν όποιον παντάπασι σχεδόν άγνοηθέντα έξάγοντες από τής λήθης 

των χρόνων προβάλλομεν εις την γνώσιν του δημοσίου ως δημοφελέστατον 

άναδειχθέντα, στενώς συνδέεται τή παρ’ ήμΐν ιστορία τής των γραμμάτων 

άναγεννήσεως». 

36 (σ. 373- 379). «Άπάντησις εις την ανασκευήν τής έθνοσυνελευσεως 

[του 1857] την κατά τής διαμαρτυρήσεως των πέντε σεβαστών Γερόντων 

συνταχθεΐσαν, παρά τίνος ανώνυμου ορθοδόξου». Αρχή. «ΓΜή μέταιρε όρια 

αιώνια, α έθεντο οι πατέρες’. Μετ’ άκρας επιστασίας άνέγνων την έν τΰποις 

έκδοθεΐσαν ανασκευήν τής έθνοσυνελευσεως» ... τέλος «τάξις προς ευταξίαν». 

37 (σ. 385-9). «’Ηθικής θεολογίας ζητ[ήματα Δ']. Τή ιε' Ιουνίου αωνθ' 

έν τή Θεολ. Σχολή. 

38 (σ. 389). «Ή έξοικονόμισις των αδελφών [Μητροπολιτών Δράμας 

και Άγκυρας] διά θυσίας ετέρων αδελφών» έν Χάλκη τή κη' Μαΐου αωοβ'.— 

Ψόγος κατά του Πατριάρχου Άνθιμου και τής συνόδου αυτοΰ διά την παΰσιν 

του Μητρ. Εφέσου καί τήν προαγωγήν των μητροπολιτών Δράμας καί Άγκυ¬ 

ρας, καί μομφή του γράφοντος ψιλοβουργάρου διά τό επικείμενον βουλγαρι¬ 

κόν σχίσμα. — Ή γραψή αγνώστου χειρός διορθοΰται έν τισι χειρί του συμ- 

παθώς τοίς βουλγάροις διακειμένου συλλογέως. 

39 (σ. 394). Ήλ. Τανταλίδου έπίγραμμα τετράστιχον εις κρήνην. Αρχή. 

«Πίνετ’έμευ, νίξεσθ’, ύδρεύεσθλ Ουτι μεγαίρω». 
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40 (σ. 395). «Ρήσεις πατέρων περί θείας προγνώσεως» έκ τοΰ Ευαγγε¬ 

λικού κήρυκος φυλλαδ. Ζ'. τόμ. α'. 

41 (σ. 376). «Γνώμη Καλβίνου περί προορισμού». Οειίνίπ ΙπδΙ. III, 

23, ήν ό συλλογεύς θεωρεί πεπλανημένην. 

42 (σ. 399). Όκτάδιον πεντάφυλλον κολλητόν περιέχον α'. μικράν περί 

τοΰ Ιουλίου Καίσαρος διατριβήν. — β'. Αποσπάσματα τής κωμφδίας «ό 

γάμος τών έφημερίδων» έκ τοΰ περιοδικού Άριστοφάνους καί τής Μαγνητι¬ 

ζόμενης υπό Σοψοκλέους Καρυδη 1858 φύλλ. θ', ι' καί ια'. 

43 (σ. 401 - 426). «Ζητήματα (οκτώ) έκκλησιαστικοΰ δικαίου- Γερμανός 

ΐεροδ. Χρυσολωράς 1855 Μαΐου 25 έν τή Θεολογική Σχολή».—Τετράδων 

προσκεκολλημένον τοΰ σημείου μενού μαθητου τότε Γερμανοΰ, ος άπέθανε 

τώ 1896 ώς μητροπολίτης Δράμας. 

44 (σ. 428-431). Διάφορα επιγράμματα τοΰ Σμύρνης Βασιλείου. 

45 (σ. 433-446). «Γνωμικά» έκτου Όρέσιου τοΰ Εΰριπίδου, έκ τής 

Αντιγόνης τοΰ Σοψοκλέους, έκ τοΰ Πινδάρου καί έκ τών Πλάτωνος νόμων κτλ. 

46 (σ. 447 - 449). 3$δή Μαρτίνου Κρουσίου εις Στέφανον Γερλάχιον 

Κνιτλιγγέα* έκ τής ΟεΐΎηωηο^τεεοίεε σελ. 196. 

47 (σ. 450-453). Επιγράμματα τοΰ Σμύρνης Βασιλείου, τοΰ Ήλ. 

Τανταλίδου καί τοΰ Ίορδ. Καρολίδου. 

48 (σ. 454). Βασιλείου Μητροπολίτου Άγχιάλου διευθυντοΰ τής Ιερα¬ 

τικής Σχολής. Επιστολή προς Δοιλίγγερον τή 18 Απριλίου 1871. Αρχή. 

«Ή πολύκροτος άνά πάσαν τήν Ευρώπην επιστολή». 

49 (σ. 455 - 468). Επιγράμματα διάφορα έν διαφόροις χαρτίοις προσ- 

κεκολλημένοις, ποιηθέντα υπό Τορδ. Καρολίδου, Ήλ. Τανταλίδου, Λέανδρου 

Άρβανιτάκη, Χρύσανθού Πατριάρχου εις αυτόν, καί τά πλείω υπό τοΰ 

Σμύρνης Βασιλείου καί άλλων. 

50 (σ. 469-499). Κανσταντίνου μεγάλου Οικονόμου τοΰ έξ Οικονόμων, 

έκ Τζαριτζάνης τής Θεσσαλίας, Ποίημα έλεγεΐον έπί τώ θανάτφ τοΰ Αΰτο- 

κράτορος τής Ρωσσίας Αλεξάνδρου τώ 1825. Αρχή. «’Άρχετε ρωσσιάδες τοΰ 

πένθους, άρχετε Μοΰσαι». 

51 (σ. 499-508). Έτερα επιγράμματα διαφόρων έν χαρτίοις ποικίλοις 

καί ποικιλομεγέθεσι προσκεκολλημένοις- τούτων έν αΰτόγραφον τοΰ Ήλ. 

Τανταλίδου εις τήν Άγχίαλον τφ 1875. 

52 (σ. 508). Σημείωσις «περί τής αξίας τών άσπρων» (νομίσματος). 

53 (σ. 509-525). «Βιογραφία Κωνσταντίου Α' πατριάρχου Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως συνταχθεισα υπό Ήλ. Τανταλίδου τώ 1856 κατ’ αϊτησιν Γάλλου 

τίνος μέλλοντος έκδώσειν Λεξικόν τών ενδόξων άνδρών». 

54 (σ. 526-530). «Ό βίος μου ως βραχύτατα έκτεθειμένος» Αυτοβιο¬ 

γραφία Δη μητριού Χαντζερή μεταφρασθεΐσα έκ τοΰ Λατινικού κειμένου 

(Ιδέ κατωτέρω § 68)· τώ 1833. άντίγραφον Βασιλείου Σμύρνης. 
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55 (σ. 531 - 536). Περί παπισμού· πραγματεία αύιόγραψος τοί πατριάρ- 

χου Κωνσταντίου του Α' του από Σιναίου. [Έξεδόθη εν τοΐς υπό Θεοδώρου 

Άριστοκλέους δημοσιευθεΐσι συγγραμμασι τοΰ Κωνσταντίου εν Κων/πόλει, 

τφ 1866]. 

56 (σ. 539-557). «Άντίρρησις προς τάς φλυαρίας του κ. Προκοπίου 

Δενδρινοί αγιορείτου, τάς τφ Σ. Γ. άγ. Καισαρείας κ. Παϊσίψ άποσταλείσας, 

συνισταμένας δι ενυπόγραφου ιδίας αυτοί επιστολής τφ 1845 Τανουαρ. 6» 

υπό του Π(ρώην) Μ)εσημβρίας) Σαμουήλ του Κυπρίου»1 αύτόγραψον κεκαλ- 

λιγραφημένον τοΰ συγγραφέως Σαμουήλ. (Πρβλ. καί κατωτέρω § 61). 

57 (σ. 559). Έλεγεϊον είκοσιτετράστιχον εις Διονύσιον πατριάρχην Κων¬ 

σταντινουπόλεως τελευτήσαντα τή 13 Αύγουστου 1891 εξ αποπληξίας, επί 

χάρτου κολλητοί, καί έτερον επίγραμμα του Σμύρνης Βασιλείου. 

58 (σ. 561). «"Ισον άπαράλλακτον του ήδη έκδοθέντος τή κατά την 

νήσον Πάτμον των ελληνικών μαθημάτων σχολή συνοδικοί γράμματος» τφ 

1745 επί Παϊσίου. "Αρχή. «Πάντα τά παρ3 άνθρωποις θαυμαζόμενα». 

59 (σ. 562). Περίληψις πατριαρχικοί επιβεβαιωτικοί γράμματος περί 

ίδρίσεως κοινοί φροντιστηρίου εν Μυτιλήνη υπό του άρχοντος καπί κεχαγιά 

Κυρίτζη Σταυράκη τφ 1744 μηνί Αύγούστφ. 

60 (σ. 569). Όμιλία περί φρονήσεως ακέφαλος και κολοβή. Φαίνεται 

γραφή του Σμύρνης Βασιλείου μαθητου ό'ντος τής Θεολ. Σχολής. 

61 (σ. 573 - 609). Λεοντίου ίερομονάχου ανασκευή των υπό του αγιο¬ 

ρείτου Προκοπίου Δενδρινοί κατακρίσεων τής έκδόσεως του "Ωρολογίου 

Βαρθολομαίου τοΰ Κουτλουμουσιανοί. Τής ανασκευής γραφείσης τφ 1845 

Μα ίου 12 προηγείται σχετική επιστολή του Λεοντίου προς τον πατριάρχην καί 

τους συνοδικούς. — Αΰτόγραφον τοΰ γράψαντος Λεοντίου. 

62 (σ. 611-620). «Αυτοσχέδιος λόγος εκφωνηθείς εις τήν κηδείαν του 

μακαρίτου Δημητρίου Μαυροκορδάτου ιατροί, καί τακτικοί Καθηγητου τής 

ιατρικής σχολής έν τφ Πανεπιστημίω "Όθωνος, υπό του Καθηγητου τής 

Θεολογίας Άρχιμ. Μισαήλ "Αποστολίδου». "Αδηλος ό γράψας καλλιγραφικώς 

επί παχέος χάρτου. 

63 (σ. 621 - 623). Τΐδαί εις τήν εικόνα του Ευαγγελισμοί τής Θεοτόκου 

ποιηθείσαι καί ψαλλόμεναι εν τφ Πρωτάτφ "Αθω. Δυο φύλλα άντιγραφέντα 

τον ΙΗ' αιώνα. "Αρχή, [άκέφαλον φδή ε' συνέχεια]. «Διέκπυστα γέγονε καί 

πάσι διαβόητα, ταυτα τά θαυμάσια παρθένε». 

64 (σ. 631). «Οί μέχρι σήμερον γνωστοί μοι αρχιερείς Σμύρνης». Αΰτό- 

γραφος κατάλογος του Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως ληφθεΐς υπό ιοί Σμύρ¬ 

νης Βασιλείου τή ιγ' Φεβρουάριου αωπς'. 

65 (σ. 633 - 650). Κατάλογος των επισκόπων Σμύρνης από του Άρί- 

στωνος μέχρι του 1884» συνταχθείς μετά σημειωμάτων καί παραπομπών εις 

πηγάς υπό τοΰ Σμύρνης Βασιλείου τφ αο^πε'. — Έν τέλει του καταλόγου 

Κατάλογος των χειρογράφων τοΰ Φιλ.. Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως- 16( 
ί 

(σ. 649) φέρεται σημείωσις άντιγραφείσα έκ κωδικός τής Μητροπόλεως 

Σμύρνης από έτους 1777 - 1839 άποκειμένου έν τφ Μουσείφ τής Ευαγγε¬ 

λικής Σχολής»: 

«αωκβ' 3Ιουλίου κζ'. Έπλήροιαε τό κοινόν χρέος 6 μακαρίτης κύριος 

Ευγένιος, καί δι υψηλόν προσκννητον ορισμού κατ επίμονον κοινήν εκλογήν 

6- καί Θέλησιν τής ιεοας συνόδου καί τον γένους έζήλθεν έκ τής επταμηνιαιον 

ι φυλακής τον Ποσταντζήπαση ό από Σμύρνης Χαλκηδόνος κύριος Ανθιμος, 

καί άνεδέγβη τους τον οικουμενικού θρόνον ποιμανιορικονς οΐακας.» 

66 (σ. 653). Σημείωσις του Σμύρνης Βασιλείου περί συγχωρήσεως υπό 

τής Τ. Συνόδου συνοικεσίου έκτου βαθμοί έξ αίματος τφ 1896. 

67 (σ. 654). «Έπισκοπαϊ τής Σμύρνης τό πάλαι». 

68 (σ. 655). «νΐία ηιοα (ραπι ότενίδδίιτιο ππτΓ&ία». Αυτοβιογραφία 

3Αλεξ. Χαντζερή Λατινιστί άντιγραφείσα έξ αντιγράψου αυτοί υπό του 

Σμύρνης Βασιλείου. Έπεται ταύτη επίγραμμα ελληνιστί. Μεταφρασιν τής 

βιογραφίας έλ?.ηνιστι ιδέ ανωτέρω § 54. 

69 (σ. 659). «Λόγος εις έναρξιν μαθητών» (γρ. μαθημάτων). Προσκεκολ- 

λημένος. "Αρχή. «Αισθήματα απείρου χαράς πρόξενα». Έν τέλει ά.δήλψ χειρί. 

«"Αντέγραψα τοίτο από τετράδιον του Λ. Γρηγοριάδου τή θ 7βριου αωμα“ ». 

70 (663- 666). Γνωμικά τινα έξ αρχαίων καί νεωτέρων συγγραφέων 

καί επιγράμματα. Μεταξύ δέ τούτων προσκεκόλληται τεμάχιον χάρτου έν φ 

-1 δημώδες «Ιατρικόν τής κιτρινάδας» (Ικτερου). 

71 (067-670). «IIίναξ των έν τφδε τφ τόμψ περιεχομένων» περιλη- 

πτικώτατος υπό του γράψαντος. 

Μεταξύ των χειρογράφων σελίδων έπικεκόλληνται καί έντυποι δια- 

τριβαί, αΐ δε: 

] (σ. 177). Ατοΐιίορίδοορί ΟππΙπ^Γίετίδίδ Ερίδΐιιία» καί «δοιιΐοπίίεε 

α ΟοπνεηίΗ ΠοπιΒοίΙΐίίπο Ειΐίίκς ιηοηδίδ ^1 π 1 ί (Ιΐε XXXI Ληπο 1897» εκ 

σελ. 19 Λατινιστί μετά τής σημειώαεως τοί Σμύρνης Βασιλείου: 

«Έλήφθη τή 23 8βρίου 1898 έν Σμύρνη· έπιδοθέν υπό Καρόλου 

"Αγγλου Γιβλαρτάρης, έλθόντος εις έπίσκεψιν έν τή Μητροπόλει». Ταύτης 

έν τέλει έπικεκόλληται έν Ιδιαιτέρω φύλλφ τετάρτφ μονοσέλιδον έντυπον. 

«Τοί έν Λαμβηθφ κατά "Ιούλιον τοί 1897 συγκροτηθέντος συμβουλίου των 

επισκόπων τής κοινωνίας των αγγλικανών αποφάσεις άφοριοσαι εις χριστια¬ 

νικήν ένωσιν καί ιδία είς ένωσιν μετά των "Ανατολικών εκκλησιών». 

2 (σ. 209). Ό Χριστιανισμός Ύψίστη ηθική δύναμις υπό Γενναδίου 

Θέμελη έν Άθήναις 1892 (16ον σ. 37). 

3 (σ. 275). Διάλογος Πλούτου καί Παιδείας. Γύμνασμα Β.Α. μαθητου 

τής Δ' τάξεως τής έν Χάλκη Θεολογικής Σχολής έν έτει 1857 νίν δέ Μητρο- 

πολίτον Σμύρνης 1906. (8ον σ. 14). Τό αυτό (και έν σελ. 304) εκδοθεν 

έν Κ/πό?.ει τφ 1903). (ΐ8ον σ. 10). 
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4 (σ. 367). Διάφορά Επιγράμματα Βασιλείου Μητροπολίτου Σμύρνης 

του από Άγχιάλου καί διαφόρων άλλων νυν τό πρώτον έκδιδόμενα εν 

Σμύρνη, 1906. 180ν σ. 48 δ'.—Περιέχονται τα πλευστά των ανωτέρω γεγραμ- 

μένων εν τω κώδικι επιγραμμάτων. 

5 (σ. 653). Όμιλίαι έκφωνηθεΐσαι υπό του Σεβ. άγ. Φιλιππουπόλεως 

κ. κ. Χρύσανθού του Αεσβίου εις τάς τελετας τοΰ Παρθεναγωγείου και της 

Έλλ. Σχολής Φιλιππουπόλεως Άθήνησι 1856. (12ον σ. 15). 

6 Προσφώνημα προς τον φιλόχριστον λαόν τής Σμύρνης υπό τοΰ Σεβ. 

Μητροπολίτου Σμύρνης κ. κ. Χρυσάνθου τοΰ Λεσβίου. Έν Σμύρνη 1858. 

(8ον σ. 8). 

7 Τά κατά τάς εξετάσεις τοΰ έν Φιλιππουπόλει Παρθεναγωγείου καί ό 

εκφωνηθείς κατά την περίπτωσιν ταΰτην λόγος τής διευθύντριας κ. Ζο>ής 

Μουροΰζη, 1853. (120ν σ. 14). 

8 Επιστολή των μελών τής ΐεράς Συνόδου τοΰ άγιωτάτου άποστολι- 

κοΰ και πατριαρχικού θρόνου Αντιόχειας προς την Α.Θ. Π. τον Οικουμ. 

Πατριάρχην Κύριον Κωνσταντίνον κτλ. έν ε'τει 1899. 80ν σ. 12. Έν ταΰιη ό 

Σμύρνης Βασίλειος σημειοΰται τάδε: «Έλήφθη κατά Ιούνιον τοΰ 1890 έν 

Σμύρνη. Εΰγε τοΐς γράψασιν»· έν δέ τή β' σελίδι «όντως παράδοξος ή στάσις 

των Πατριαρχείων έν τή έκλογή έπισκόπου τοΰ ανεξαρτήτου θρόνου τής 

Αντιόχειας! καί ταΰτα έν φ τοσοΰτον ένδιαφέρονται υπέρ τη ρήσεως τών 

ιερών κανόνων τών οικουμενικών τής Εκκλησίας συνόδων, ώς τουλάχιστον 

κατεδειξαν εν έτει αωοβω επί τοΰ Βουλγαρικοΰ ζητήματος!» 

Ή γραφή τών εν τφ κώδικι περιεχομένων, πλήν τών συγκεκολλημενών 

καί συνεσταχο)μενών αρχαιότερων διατριβών, ήρξατο από τοΰ αωνθ. 

Ο κώδιξ έσταχωμένος' έν τή ραχιαία, βΰρση έπιγραφή: «Διάφορα 2,» 

εν δέ τω α' παραφύλλφ, «Χειρογράφων τόμ. 2». Σελίδες άγραφοι 72, 79-102, 

103, 104, 1 ]8, 127, 128, 131-132, 148- 149, 159-160, 171 - 176, 217-218, 

286 - 288, 297 - 304, 339 - 340, 342 - 344, 348, 355 - 6, 362, 365 - 6, 367-372, 

380-384, 397- 8, 400, 427, 530, 558, 564- 568, 610, 625-29. 

Έξ αγοράς τφ 1916 παρά τοΰ κ. Μ. Γεδεών. 

[90] 133. 

Χάρτης 0,20X0,16. Αίώνος ΧΥΤΗ (φ. 146). 

Συναξάρια αγίων έν γλώσση τουρκική διά χαρακτήρων Ελληνικών, 

γραφέντα τω 1743 χειρί Έλληνος Καισαρέως, ος έν φ. 77^ σημειοΰται «Και- 

σαρίας Καπαδωκίας τω χωριον Βεξε, Πετρω ογλου. Αναστάς έτί 1743». 

Στάχωσις έκ ναστοΰ χάρτου περιενδεδυμένου βΰρση έφθαρμένη. Δωρεά 

τοΰ κ. Μελιτζανίδου. 

Κατάλογος τών χειρογράφων τοΰ Φιλ. Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. 169 

[91] 134. 
Χάρτης 0,47X0,35. Αίώνος XIX. 

Πιττάκιον τοΰ αοιδίμου ΟΙκουμενικοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε' 

πρός τον μαρτυρικόν ΰποστάντα θάνατον τω 1821 Στέφανον Μαυρογένην, 

δι’ οΰ γνωρίζεται αΰτώ: «άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών περί ήμιάς 

ΐερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων»· ότι άποκαθίσταται καί αΰθις εις τό 

αξίωμα τοΰ μεγάλου λογοθέτου. Έξεδόθη τώ αωκα^ έν μην! μαρτίψ Ινδι- 

κτιώνος θ^» ώς αΰτογράφως υπό τοΰ αοίδιμου Πατριάρχου σημειοΰται άνευ 

τής υπογραφής αΰτοΰ, φέρει δέ τάς ύπογραφάς δεκαπέντε αρχιερέων: 

Καισαρείας Ίωάννου, Ήρακλείας Μελετίου, Νίκαιας Μακαρίου, Χαλκηδόνος 

Γρηγορίου, Θεσσαλονίκης "Ιωσήφ, Τυρνόβου Ίωαννικίου, Άνδριανουπόλεως 

Δωροθέου..., Διδυμοτείχου Καλλινίκου, "Αγκυρας..., Σμύρνης Φιλοθέου, 

Λήμνου Μακαρίου, Σίφνου Καλλινίκου. 

Έπικεκόλληται επί χαρτονιού πρός άνάρτησιν. Φσκοτυπία αΰτοΰ έδη- 

μοσιεΰθη έν τφ βιβλία) «Εεε ΜανΐΌγέηΐ υπό ΤΗ. Βίαποατιΐ τόμ. Β' σ. 116. 

[92] 135. 

Χάρτης 0,62X0,44. Αίώνος XVIII 

Επίσημον έγγραφον έν πρωτοτυπώ, ελληνιστί συντεταγμένον υπό ημε¬ 

ρομηνίαν 13 Νοεμβρίου 1774 άρχόμενον διά τής υπογραφής, καί τουρκικής 

σφραγιδος καί τοΰ: «Γαζή Χασάν Πασσά, έλέφ Θεοΰ βεζΰρης καί καπετάν 

πασσάς (γραφέν δέ υπό τοΰ Νικολάου Μ αυρογένους τοΰ τότε διατελοΰντος 

διερμηνέως τοΰ στόλου) πρός τους προύχοντας τής νήσου Μυκόνου», δι’ οΰ 

δηλοΰται ότι παραχωρεΐται αΰτοις γενική «μνηστεία. Φωτοτυπίαν αΰτοΰ ιδέ 

έν Εεε ΜανίΌγέηί υπό ΤΗ. ΒΙ&ηοαπΙ τόμ. Α' σ. 71. 

[93] 136. 
Χάρτης 0,31X0,23. Αίώνος XVIII. 

Διάταγμα τοΰ ήγεμόνος τής Βλαχίας Νικολάου Μαυρογένους, σλαυωνι- 

κοίς στοιχείοις βλαχιστι γεγραμμένον, τή 26 Σεπτεμβρίου τοΰ 1787 φέρον 

τήν σφραγίδα αΰτοΰ (έν ή τά αρχικά γράμματα τοΰ ονόματος αΰτοΰ ελλη¬ 

νικά), δι’ ών οΰτος διορίζει προσωρινώς προεστώτα παρά τό Βουκουρέστιον 

Μοναστηριού Αγίου Σπυρίδωνος τον Αρχιμανδρίτην Νικόδημον. Ίδέ μετά- 

φρασιν αΰτοΰ γαλλιστί έν ΤΗ. ΒΙαποατά, Βοε Μ&ντογεπί τόμ. Α' σ. 258. 

[94] 137. 

Φωτοτυπία χήρους 0,26X0,24, Χρυσοβοΰλλου τοΰ έτους 1787 σλαυω- 

νικοΐς στοιχείοις εις βλαχικήν γλώσσαν, έν ω 6 ήγεμών τής Βλαχίας Ίωάν. 
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Νικόλαος Μαυρογένης ποιείται μνείαν των αγαθοεργιών αύτοΰ πρός τε τάς 

νήσους του Αιγαίου και τό Βουκουρέστιον. ’ίδέ φωτοτυπίαν και τό περιε- 

χόμενον αΰτοΰ εν Τΐι. ΒΙ&ηοειπϊ, Εεδ Μ3νπ>γέηί Τόμ. Α', σελ. 569. 

Χειρόγραφα I. Άριστάρχη βέη, υιρεσβευτον τής Τουρκίας. 

Εις τον Φιλολογικόν Σύλλογον είχε δωρήσει τά εξής χειρόγραφά του ο 

I. "Αριστάρχης Βέης, εν οίς περιέχεται όλος ό διπλωματικός βίος του και 

ποικίλαι ιδιωτικά! εντυπώσεις και παρατηρήσεις: 

[95] 138. 

1. 0Χ201!2Χ0,13· (σ. 396)). 

Χαρτόδετον. 

α') Βενετία. Έπιστολα! του έτους 1846. 

β') Ιταλία και Ελλάς. Ήμερολόγιον του έτους 1847. 

γ') 3Από Παρισίων εις Κωνσταντινοΰπολιν. Έπιστο?ω! του έτους 1843. 

δ") Ό αποχωρισμός από Πρεσποΰργου Ήμερολόγιον, 1842. 

ε') Έπιστολα! περ! καλού. ^Αποσπάσματα, 1845. 

ς') Έκδρομα! εις τάς νήσους [τής Προποντίδος] κα! Προύσαν. Ήμε- 

ρολόγιον αυτόγραφον, 1844. 

[96] 139. 

2. 0,22Χ0,17ί/2· (ο. 63). 

«5Από Κωνσταντινουπόλεως εις Βαγδάτ, 1847. Έπιστολαί». 

[97] 140. 

3. 0.22X014. (σ. 71). 

«Όο ΙΌπεηί; ρατ ιιπ ΟπεηΙαΙ». Αούί 1853. Οοηδίαηΐιπορίε, ΐπιρπιπε 

έ Αΐΐιεηεδ. 

[98] 141. 

4. 0,21X0,14. (ο. 216). 

«Ποιιπιαί. (Ήμερολόγιον). α') Οοηδίαηίπιορίθ 1858. — β') ΒειΉπ 

1861, 1862». 

[99] 142. 

5. 0,18X015. (ο. 86). 

«Όδοιπορικα! αναμνήσεις εκ Μεσοποταμίας. "ΑνεγνώσΟησαν εν τφ 

Ελληνικω Φιλολογικά) Συλλόγω Κωνσταντινουπόλεως τω 1858». 

Κατάλογος των χειρογράφων τοΰ Φιλ. Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. 171 

[100] 143. 

6. (0,25X0,17). 

«Οοιτεδροικίίΐηεε ρατίιουΐΐέτε (ΓΑπδΙατοΙιί Βεν. ΕεΙΐτεε εοήΐεδ 

1852- 1858». (Ιδιαιτέρα του άλλη?ωγραφία, Γαλλιστί, Ελληνιστί και Γερ- 

μανιστί). 

7. [101] 144. 

[Τοΰ αΰτοΰ], 

7. Εεΐΐτεδ εετίΐεδ 1859, 1860, 1861, 1862, 1863. 

8. [102] 143. 

[Τοΰ αΰτοΰ]. 

8. νΐΐία Αηηίΐεα. Εείίτεδ όοπίιεδ 1866- 1877. 

[103] 146. 

9. (0,25X0,17). 

9. «Οοιτεδροιιάαηοε ραιΈοαΙΐετε ά’Απδΐίΐτοΐιί Βεγ. Εεΐίχεδ έεπίεδ 

1868, 1876, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1890, 1891, 1892, 1813. 

[104] 147. 

10. (0,22X0,14). 

[Τοΰ αΰτοΰ]. 

Εεΐίτεδ πιΐίηιεδ 1870. ΒετΗη (γερμανιστί). 

[105] 148. 

Π- (0,22^X0,18 σ. 317). 

[Τοΰ αΰτοΰ]. 

α') «Α Ιτανετδ \ά Τιιτφιιίε εΐ Ια Ρετεε». (Έπιστολα! ταξειδιωτικαί). 

β') «Όε Βαα-ίΐαά άΐδραίιπη. δοανεηΐτ ά’αηε Μίδδίοη»(άπό σελ. 159 κε.). 1883. 

[106- 128] 149° 171. 

12-20. (0,33X0,2Π,). 

«Μίδδίοη ά’ΑπδΙιίΓοΙιΐ Βεν εη Ρπίδδε ΟοΐΎεδροηάαηοε ροΐίΐίριιε. 

ΕεΙϋτεδ έεπίεδ» 1855, 1876 [εΐ.ς εννέα τόμους]. 

21 —23. 

«Μϊδδϊοιι ά1 Απδί&τεΐπ Βεγ εη Ρπίδδε. Οοιτεδροηάδηοε ροΐίΐίραε. 

ΚεΗτεδ τέςηεδ» 1856- 1876 [εις τρεις τόμους]. 
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24 — 27. 

«Μϊδδϊοπ ά’ΑΓΪδΙατοΙιϊ Βεγ οπ Ρπίδδο. ΜοΙάο-νΜαοΙιϊο» 1856-1876 

[εις τέσσαρας τόμους]. 

28 — 29. 

«Μϊδδίοπ ά’ΑπδύατοΙιί Β^' βπ Ρπΐ336. δβτΒίο». 1858- 1875 [ εις δύο 

τόμους]. 

30. 

«Μϊδδίοπ (ΙΆπδί&ΓοΙιί Βεγ βιι Ρπίδδε». Ε^ΥρΙε 1856- 1875. 

31-32. 

«Μϊδδίοπ (ΓΑπδί&ι-οΙιί Βογ επ Ρπίδδε. Μοπίεπεοχο — Ταπϊδ— 

ΕϊΒαπ». 1858- 1864 [εις δυο τόμους]. 

33. 

«Μϊδδίοπ οχίΓΗοπΙίπ&ΪΓο επ δυέάε. ΒεεεπιΒρε 1859». 

Χειρογράφους τινάς τουρκικούς κοόδικας έδωρήσ.ατο ό κ. Ξεν. Σιδερίδης 

εν οίς περιέχονται τάδε: 

[129] 172. Θεωρία των αρχών τού Ίσλαμικού δικαίου. 

[130] 173. Βενϊν, Ιστορία τού Μωάμεθ κτλ. 

[131] 174. Χεμάμ. “Αραβ ικόν Συντακτικόν. 

[132] 175. Σεχάπ-Ούδδίν Κληρονομικόν δίκαιον. 

[133] 176. Σααδή ποιήματα περσικά {Μποστάνι). 

Καί άλλα τινά χειρόγραφα μετά την σύνταξιν τού καταλόγου έπορίσθη 

ο εν Κ/πολει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, ών ή περιγραφή κατέστη 

ανεπίτευκτος δια την υπό τής Τουρκικής Κυβερνήσεως αίφνίδιον κατάσχεσιν 

τού μεγάρου καί τής Βιβλιοθήκης τού Συλλόγου. 

Έν Κωνσταντίνου πόλε ι, 18 Ιουλίου - 30 Όκτωβρίου 1918. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΣΑΡΡΟΣ 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΥΤΟΓΡΛΦΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Τό πρώτον έκ των ώδε έκδιδομένων δυο αύτογράφων είναι εύεργετή- 

ριον γράμμα τού εθνομάρτυρος τελευταίου Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί 

Καλαμάτας Χρυσάνθου τού Παγώνη τού έν ταΐς φυλακαϊς Τριπολιτζάς μετά 

των άλλων “Αρχιερέων καί προυχόντων τού Μορέως τφ 1821 μαρτυρήσαντος. 

Ή Μονεμβασία κτισθεισα κατά τον 6ον αιώνα επί βραχώδους μικράς 

νήσου μέ μίαν είσοδον, και Επισκοπή τυγχάνουσα υπό τον Κορίνθου καί 

ειτα υπό τον Παλαιών Πατρών1, έτιμήθη εις Μητρόπολιν επί “Ανδρονίκου 

τού Παλαιολόγου τού πρεσβυτέρου διά χρυσοβουλλου τώ 1293 έκδοθέντος 2, 

τού Μητροπολίτου αυτής τιτλοφορούμενου Έξάρχου πάσης Πελοποννήσου 

καί προσαγορευομένου Παναγιωτάτου ώς και ό Θεσσαλονίκης3. 

Είναι γνωστόν δτι οί Μητροπολΐται Μονεμβασίας καί Θεσσαλονίκης 

έξαιρετικώς έξ δλων των Μητροπολιτών έτυχον ιδιαιτέρων προνομίων, έφε¬ 

ραν δέ τον τίτλον «Παναγιώτατος» εντός τής περιοχής των, δι’ ου τίτλου ό 

Θεσσαλονίκης καί μέχρι σήμερον προσφοννεΐται. Καίτοι δμως τήν αυτήν 

άμφότεροι είχον τιτλοφορίαν, έν τουτοις ό Θεσσαλονίκης προνομιακώς ύπε- 

γράφετο, ώς οί Πατριάρχαι, «ή μετριότης ημών» 4, έν φ ό Μονεμβασίας καί- 

τοι τον τόπον έχων τού Ιεροσολύμων ύπεγράφετο, ώς οί Μητροπολΐται, «ή 

ταπεινότης ημών» ώς δηλοΰται καί έκ τού δημοσιευομένου εύεργετηρίου 

γράμματος5. 

Ό Χρύσανθος προήρχετο έκ τής έγκριτου οικογένειας Παγώνη, κατή- 

γετο δέ έξ “Αβίας τής Λακωνικής. Οΰτος σπουδάσας εις τήν περιώνυμον τής 

Δημητσάνης σχολήν, εγένετο Ίεροδιάκονος τού έκ Καλαμάτας Μητροπολίτου 

1 Πρβλ. Χρυσοστόμου Δημητρίου άρχιμ, Ή Μητρόπολις Μονεμβασίας 

Θεολογία τόμ- 7 ( 1929 ) σελ. 140 καί Γ. 'Ράλλη καί Μ. Π ο ίλή. Σύνταγμα κτλ. 

(Άθήναι 1855) τόμ. 5°« σελ. 492. 

2 Ν. Α. Βέη, Τό περί κιίσεως τής Μονεμβασίας χρονικόν Βυζαντίδος τόμ. Α'. (Άθή- 

ναι 1909) σελ. 87. 

3 Πρβλ. Γ. 'Ράλλη καί Μ. Ποτλή, Σύνταγμα κλπ. (Άθήναι 1855) τόμ. δ σελ. 519. 

"Ιδε καί τάς εμάς διατριβάς, Ή Μητρόπολις Μονεμβασίας, Νέα Ήμερα (“Εκδοσις Τεργέ¬ 

στης 1908) άριθ. 1742 καί'-Άναπλασις 1929 (άριθ. 18-19). 

4 Πρβλ. Ευδόκιμου Ξηροποταμηνοΰ, Ή Τερά Μονή Ξηροποτάμου, (Θεσσα¬ 

λονίκη) 1926 σελ. 42. 

5 Χρυσάνθου Ιεροσολύμων, Συνταγμάτων κτλ. έν Τεργοβίστω αψιε σελ. 

ξΤ'. Γ. 'Ρ ά λλη καί Μ. Ποτ λ ή, Σύνταγμα κτλ. (Άθήναι 1855) τόμ. 5 σελ. 503, 514, 

519 ύποσ. 
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“Άργους “Ιακώβου Άρμόγκαβλη και προήχθη εις Μητροπολίτην ιό 1789 

έτος 1 2. Ό Χρύσανθος μυηθείς εις τα τής Φιλικής Εταιρείας, εσπευσεν εκ των 

πρώτων εις Τριπολιτζάν, όταν εις τάς παραμονάς τοΰ άγώνος έκλήθη μετ’ 

άλλων αρχιερέων υπό τοΰ Πασά Τριπόλεως, τούτο δέ, ινα μη δώση διά τής 

άρνήσεως αΰτοΰ ύπονοίας εις τούς Τούρκους περ'ι τής επικείμενης έπαναστά- 

σεως. Έκεΐ έφυλακίσθη μέ εξ άλλους Αρχιερείς καί άλλους προύχοντας, συμ- 

φυλακισθέντος καί τοΰ Διακόνου του Γρηγορίου Κουλουμβάκη, καί άπέθανε 

έκ των βασάνων εν τή φυλακή, εκ των επτά φυλακισθέντων Αρχιερέων, 

τριών μόνον διασωθέντων 

Τό κατωτέρω δημοσιευόμενον αΰτόγραφον τοΰ έθνομάρτυρος Τεράρχου 

Χρύσανθού άναφέρεται εις απονομήν τοΰ όφφικίου τοΰ Λογοθέτου προς τόν 

εν Καλαμάτα Πανάγον Αλεξίου, τό 1819 έτος. 

Προτάσσεται εγκωμιαστικόν προοίμιον έξαϊρον τάς υπηρεσίας τοΰ άνδρός 

προς την Εκκλησίαν καί ειτα άνακηρΰσσεται οΰτος Λογοθέτης τής Μητρο- 

πόλεως συγκαταλεγόμενος τω εΰαγεΐ κλήρφ έχιον την προσήκουσαν τάξιν εις 

τάς ίεράς τελετάς καί εκκλησιαστικός συνελεύσεις. 

Τό έτερον των δημοσιευομένο^ν εγγράφων είναι αΰτόγραφον χρεωστι¬ 

κόν ομόλογον τοΰ Γεωργίου Παγωνοπουλου χιλίων γροσίων, άτινα επί τόκφ 

6% εδανείσθη οΰτος παρά τοΰ άνω Λογοθέτου τής Μητροπόλεως Πανάγου 

Αλεξίου τό 1820 έτος, καί άτινα υπόσχεται νά έπιστρέψη εις πρώτην ζήτησιν. 

Ό άναφερόμενος Γεώργιος Παγωνόπουλος ήτο άνε-ψιός τοΰ Μητροπο¬ 

λίτου Χρυσάνθου Παγώνη, καί έγεννήθη τό 1792 εν Μαντίνιαις τοΰ τέως 

δήμου Άβίας τής Λακωνικής. 

Κατά τα πρώτα έτη τοΰ άγώνος διετέλεσε Γραμματεύς τοΰ Ήγεμόνος 

τής Μάνης Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, αυτός δέ συνέταξε την πρώτην προκή- 

ρυξιν περί άποτινάξεως τοΰ Τουρκικού ζυγοΰ ήν άπηΰθυνεν ο Πετρόμπεης 

ώς Ηγεμών καί αρχιστράτηγος προς τάς Ευρωπαϊκός αΰλάς καί τα έξηυγε- 

νισμένα έθνη τής Ευρώπης από Καλαμάτας τή 25 Μαρτίου 1821 μετά την 

έν τφ ποταμώ Νέδοντι πανδήμως τελεσθεϊσαν δοξολογίαν3. 

Μετά τον εν τή φυλακή θάνατον τοΰ θείου του, εγένετο κληρικός μετο- 

1 Πρβλ. Δ. X. Δουκάκη, Μεσσηνιακά τ. Β'. (Αθήνα ι 1908) σελ. 166. 

2 Πρβλ. Ιωσήφ Ζαφειροπούλου, Οί αρχιερείς καί προύχοντες έν ταΐς φυλα- 

καΐς Τριπολιτζάς (Άθήναι 1926 έκδοσις β') σελ. 67, καί τό έμόν πόνημα Ιωσήφ ό 

Άνδρούσης (Άθήναι 1907) σελ. 18. Βλ. καί Ν. Α. Βέη. Έκφρασις κωδικός τής μητρο¬ 

πόλεως Μονεμβασίας καί Καλαμάτας Δ. I. Ε. Ε. τόμ. ζ' (Άθήναι 1906) σ. 196, 200, 201. 

Ν. Φο ί φα, Αλληλογραφία των Αρχιερέων Χρυσάνθου Παγώνη Μητροπολίτου Μονεμ¬ 

βασίας καί Καλαμάτας καί Γερασίμου Παγώνη Αρχιεπισκόπου Άργολίδος (Ιερός Σύν¬ 

δεσμο; ετ. ΙΑ'. φύλλ. 74 σελ. 12 έξ. Μητροπολίτου Παραμυθίας Άθη ν αγό ρα, 

Ή Μητρόπολις Μονεμβασίας (Θεολογία Η'. σελ. 23 καί Θ' σελ. 366). 

3 Πρβλ. Δ. Δουκάκη, Μεσσηνιακά τεύχος Β' (Άθήναι 1908) σελ. 166. τεύχος Γ' 

(Άθήναι 1911) σελ. 226. 
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Τό εΰεργετήριον γράμμα τού Μονεμβασίας Χρυσάνθου. 

νομασθείς Γεράσιμος καί ώς Πρωτοσυγκελλος διετέλεσε τοποτηρηιης τής 

Μητροπόλεως μέχρι τοΰ 1852, δτε προήχθη εις Αρχιεπίσκοπον ’Αργολίδος. 

Οΰτος συνέγραφε καί τεύχος περί γάμου (Άθήναι 1848) καί άπέθανε το 

1867 έν Άθήναις. Τούτον ό Πετρόμπεης κατά τό 1825 έπεχείρησε νά χει* 
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ροτονήση Μητροπολίτην, πλήν άντέστη ό Μινίστρος των Θρησκευμάτων 

Ιωσήφ Άνδροΰσης λόγω διακοπής των σχέσεων μετά του Οικουμενικοί 

Πατριαρχείου ή άνευ άδειας του οποίου ή χειροτονία θά προσέβαλλε τα δίκαια 

τής Μεγάλης Εκκλησίας. 

Τέλος ό Γεώργιος Παγωνόπουλος φέρεται ώς μέλος τής υπό τον Δημ. 

Ύψηλάντην επιτροπής, προς σύνταξιν γενικοί οργανισμοί τής Πελοπόννησου 2. 

Άμφότερα τά αΰτόγραφα προέρχονται έξ εγγράφων του έκ Καλαμών 

δικηγόρου κ. Πανάγου Λογοθέτη, απογόνου τοί διά του όφφικίου του Λογο¬ 

θέτου τιμηθέντος Πανάγου Αλεξίου. 

Απόγονοι τής οικογένειας Παγώνη ήσαν ό κατά τά Ναυπλιακά φονευ¬ 

τείς επί ’Όθωνος έν Ναυπλίφ αξιωματικός, καί οί τοΰτου αδελφοί Χρύσαν¬ 

θος Παγώνης, δικηγόρος έν Καλάμαις καί Νομάρχης διατελέσας, "Αντώνιος 

Παγώνης, αξιωματικός, καί Γ. Παγώνης υπάλληλος Έθν. Τραπέζης προ 

δεκαπενταετίας άποθανόντες. 

Έν Καρδίτση 
1" Ό Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

“Ωσπερ τάς κακίας ψέγειν καί τιμωρεΐσθαι, ουτω καί τάς άρετάς έπαι- 

νείν καί τιμάν δίκαιον γινώσκουσα ή αγία τοί Χριστοί Εκκλησία οπού άν 

τινα των σεμνοπρεπών κατίδη τά τής αρετής άσκοΰντα καί τών προσηκόν¬ 

των τώ έπαγγέλματι αυτοί άπροίξ άντεχόμενον, τούτον δή κατ’ αξίαν εις 

όφφίκιον προσαγομένη τιμά καί τούς άλλους εις ζήλον τής αρετής καί σεμνο¬ 

πρεπούς πολιτείας δι’ αυτοί προσκαλοίσα. ΔΓ δ καί ή ταπεινότης ημών τον 

εύγενέστατον κύρ Πανάγον Αλεξίου κατιδοΰσα άνδρα τοΐς τε ά'λλοις ήθεσι 

καί τή φρονήσει επαινετόν έν τοϊς μάλιστα καί παιδείας μετειληφότα καί τή 

σεμνοπρεπεΐ πολιτεία πλειστα δσον διαλάμποντα, άξιον δέ καί αρμόδιον καί 

προς έξυπηρεσίαν τών εκκλησιαστικών υποθέσεων εύφυώς ε'χοντα άόκνως τε 

καί προθΰμως έν αύταΐς ύπουργουντα, έγνω μέν δικαίως καί περί αυτοί τά 

έθιμα τή Εκκλησία, κατά δεσποτικήν δέ φιλοτιμίαν διά τοΰ παρόντος ήμετέ- 

ρου αρχιερατικοί εύεργετηρίου γράμματος προχειρίζεται αυτόν λογοθέτην 

τής καθ’ ημάς άγιωτάτης Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Καλαμάτας. 

“Ένθεν τοι καί γράφουσα άποφαίνεται' όπως ο ρηθείς κύρ Πανάγος, 

υιός κατά πνεύμα αγαπητός τής ημών ταπεινότητος από του νυν καί εις τό 

εξής ή καί λέγεται καί παρά πάντων γινώσκεται Λογοθέτης τής καθ’ ημάς 

μητροπόλεως, συγκαταλεγόμενος τώ εύαγεΐ ήμετέρφ κλήρφ, τιμώμενος παρά 

1 Πρβλ. Κων. Οικονόμου έξ Οικονόμων. Τά Σωζόμενα Έκκ?νησιαστικά 
τόμος Β' (Άθήναι 1855) σελ. 15. 

“ Τδε Ά. Μάμουκα, Τά κατά την Αναγέννησιν τής Ελλάδος τ. 1 (οελ. 15). 
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πάντων καί δεξιού μένος, έχων τε την στάσιν καί τάξιν του όφφικίου αυτοί 

έν ταΐς ίεραΐς τελεταΐς καί έν πάσαις ταΐς έκκλησιαστικαΐς συνελεύσεσι μετά 

πάσης τής φιλοτιμίας καί δεξιώσεως- δθεν καί εις ένδειξιν εγένετο καί τό 

παρόν εύεργετήριον γράμμα καί έδόθη τή αυτοί λογιότητι. 

αωιί) μαΐου κε - καλαμάτα 

·(- Ο ΜΟΝΕΜΒ ΑΣΙΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 

Εις ένδειξιν οτι έλαβον δανειακώς παρά τοΰ λογιωτάτου άρχοντος λογο¬ 

θέτου κύρ Πανάγου “Αλεξίου γρόσια χίλια ήτοι Ν: γρ. 1000 επί συμφωνία 

τόκον προς°/0 έξ καί υπόσχομαι έπιστρέψειν τή αυτοί λογιότητι εις α^ν αυτοί 

ζήτησιν μετά δεδουλευμένων διαφόρων το^ν, καί επί τοΰτφ δέδοται αύτώ 

τό παρόν. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ βεβαιώ 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ . 12 



ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΤΟΥ Γ.' (1265-1266) 

I 

Είναι γνωστόν, ότι μετά την δευτέραν εχθρόνισιν και την καθαίρεσιν 

τοΰ Πατριάρχου Αρσενίου Μιχαήλ ό Παλαιολόγος άνεβίβασεν εις τον 

θρόνον τον γηραιόν φίλον του Γερμανόν, μητροπολίτην Άδριανουπόλεως. 

Τά κατά την εκλογήν τοΰτου εξέθεσα έν συντομία επί τή βάσει των ιστορι¬ 

κών πηγών εις προηγουμένην εργασίαν μου1- εκεί προσεπάθησα νά δώσω 

καί χαρακτηρισμόν τής συμπαθοϊίς προσωπικότητος του άρχιερέως τούτου. 

Γό επίσημον έγγραφον τής εκλογής, τον Συνοδικόν τόμον, όπως έπισήμως 

§ 16 λέγεται, άνακαλΰψας δημοσιεύω κατωτέρω κατά φωτογραφίαν έκ τού 

μόνου κωδικός, όστις, καθ’ όσον ήδυνήθην νά εξακριβώσω, διέσωσε τό κεί¬ 

μενον τούτο, τοΰ ύπ’ άρ. 142 Βαροκκινοΰ κώδικος τής έν Οχίοτά. Βιβλιο¬ 

θήκης, ό όποιος, ιδιόκτητός ποτέ τοΰ εκκλησιαστικού ιστορικού Νικηφόρου 

Καλλίστου τοΰ Ξανθοπούλλου, διασφζει, όπως άνέπτυξ’ αλλαχού 1 2, πολυτιμό¬ 

τατα κείμεν' άναφερόμενα εις τάς θεολογικάς συζητήσεις, οσας άνεκίνησε τό 

σχίσμα τών Άρσενιατών. Παραπέμπων τον αναγνώστην εις όσα εκεί ανέ¬ 

πτυξα, παρέχω τό κείμενον πρώτον τοΰ Συνοδικόν τόμον, σιωπηρώς κατά τά 

ελάχιστα ορθογραφικά σφάλματα 3 4 διωρθωμένον, διηρημένον δέ χάριν ευκο¬ 

λίας περί τάς παραπομπάς εις παραγράφους, μέ αναγραφήν τών πηγών, έκ τών 

οποίων έλήφθησαν, καθ’ όσον ήδυνήθην νά εξακριβώσω, τά μνημονευόμενα 

ιστορικά γεγονότα ή τά παρατιθέμενα χωρία. Ή πλήρης φιλολογική και 

ιστορική τοΰ κειμένου ερμηνεία, ή οποία προϋποθέτει τήν γνώσιν τών περί 

τοΰ σχίσματος τών Άρσενιατών δημοσιευμάτων μου ή ακολουθεί κατόπιν. 

1 Ελληνικά 2 (1929) 801 κέξ. 

2 Ελληνικά 3 (1930) 28 κέξ. 

5 2 αννενσις, 5 διαζωγραφεΐ, λινά, 9 δαδονχω, 14 αάβας, 16 τοντωί, δηχΟήσεται κλπ. 

4 Ελληνικά τόμ. 2, 3 καί 5. 
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Φηοιν ό Θεοπάτωρ ψάλλων πάλαι προς τον Θεόν Έλάλησας και εϊπας \ 

Έθέμην βοήθειαν επί δυνατόν, ύψωσα εκλεκτόν έκ τοΰ λαόν μου, | έν έλαίφ ί. 266' 

άγίφ μον έχρισα αυτόν ή γάρ γνείρ μου σνναντιληψετάι αντφ καί ο βραχίων 

μου κατισχνοει αυτόν, έρονμεν ήδη ταντί καί ημείς και πάνυ γε προαφνώς, 

έφ οΐς έν μέσφ ημών όρώμεν ήδη καί γινομένοις καί πραττομένοις παρά δ 

Θεόν, καί ό μεν γορός ημών, ος έν άγίφ σννείρεται πνεύματι, σύντονον τό επί 

τοντοις μέλος άναδαλλέσθω, 6 δέ Θεοπάτωρ άοράτως εν ήμϊν χοραργών, σνμ- 

μεθαρμοζέσθω τά τής ωδής καί τής έν ήμϊν θειοτέρας πανηγνρεως έξαρχέτω. 

άλλ3 ΐνα κοινόν τό τής εορτής εντρύφημα γένοιτο, εις κοινήν προκείσθω άκρόα- 

αιν ή τής εορτής αφορμή καί τό τής πανηγύρεως αϊτών. 10 

Ό τοΰ πατριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως ύπερύφηλος θρόνος έν 2 

στερήσει γίνεται νυμφίου πνευματικόν, καί ζητεί μέν αυτός τον μάλλον κοσμη- 

σοντα ή κοσμηθησόμενον νπ' αυτόν, ζητεί <5έ και ο τής καθ ημάς ιεραρχίας 

χορός τον είς συνοχήν δεξιόν, ώς άν ντί αντώ μέσφ ή τε τοΰ Ιερόν χορού 

στεφάνη καί τον κατ’ αυτήν κύκλον σννέχοι τό ενάρμοστον και η εκ τοΰ 15 

κύκλου πρός αυτόν σύννευσις καί τά προς τον κύκλον τής αυτής ροπής ανα¬ 

στήματα έν ίσότητι διαμένοιεν, ΐν οντω καί δ τών αρετών περί ημάς χορενοι 

χορός καί ή εντεύθεν ϊσότης διακοσμοίη τά καθ' ημάς■ ζητεί δέ καί τό τών 

εκκλησιαστικών άνδρών πλήρωμα τον περί τήν αυτόν φυλακήν γρηγορον, τον 

επαγονπνεϊν καί νήφειν εϊδότα, τον έμμελεϊ δννάμενον σνριγγι προς την τής 20 

διδασκαλίας χλόην διεξάγειν τον Χρίστον τά λογικά θρέμματα, οντω μέν ονν 

ζητονσιν ό θρόνος, ό χορός, τό ποιμνών κοσμήτορα, συνοχέα, ποιμένα. 

Καί ήμεϊς έν άγίφ πνεύματι άθροισθέντες τον επί τοντοις άπασι δεξιόν 3 

άναψηλαφώμεν καί ήν μία τις ή έξ απάντων σπουδή, τό έκλεγήναι τον άριοτον. 

καί δήτα δ μέν τοις, ό <5έ τοϊς, άλλος άλλοις και εχεροις ετερος εδοκει προς το 25 

ζητούμενον ικανός, τών προσόντων τοϊς περί ών ό λόγος προσώποις αγαθών 

πλεονεκτημάτων — καί πώς γάρ ονκ ανδρες τοϊοι, παντες νψηλοι, παντες θεο- 

πρεπεϊς, έν τφ καθ’ ημάς οικουμενικά) τμήματι, οπον λόγος καί άρετή ώσπερεί 

τών άλλων οικουμενικών άπορραγέντα κλαμάτων συνδεδραμήκασι; — πειθόντα>ν 

τους δοκιμάζοντας μή απλώς παρατρέχειν τούς άνδρας, άλλ3 έφ έκάστφ παλών 30 

ποιεΐσθαι τον λόγον καί έγχρονίζειν τή διηγήσει τών κατ αυτόν, καί ήν άν 4 

ραδίως ή έξ αυτών εκλογή <5ιά τήν έν λώγοις περιουσίαν αυτών, <5ια τήν έν 

άρεταΐς όλδιότητα, διά τήν έν ήθεαι κοσμιότητα, εί μή έν μέσφ τον καθ’ ημάς 

χορού άνήρ ιερός άνεφαίνετο, τό πρός τους είρημένους ΰπερέχον πλουτών καί 

τής έφ' άπασι δεξιότητας μηδενί τούτων τον πρωτείου παραχωρών καί δ άνήρ 35 

1 Ρδίΐΐηι. ΚΧΧΧνίΙΙ 20 - 22. 

2 βοήθειαν] ν ρτορίετ αηιΐάϊΙ&Ιεηι ηοπ ιαιη Ιο&ί ροΐεδΐ 17 χορεύη Β: διακο- 

ομοίη, ίΐιιοά δβςιιίΙιΐΓ, ορίΗΐΐνυχπ τοδΐϊΐυί 32 ρ^δία ? 
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δ πολνς τά πάντα θειότατος Γερμανός, δ της 3 Αδριανον αργών της, ον τά κατά 

μέρος λέγειν πλεονεκτήματα γραφής έργον διεξοδικωτέρας καί πραγματείας 

ί. 267 5 μείζονος ή κατά την ννν προκειμένην ήμΐν. τούτον τον άνδρα, | ώς μεν εκκλη¬ 

σιαστικής επιστημοσύνης είδότες έληλακότα προς τό άκρότατον, ώς δέ πρα- 

5 γματικής εμπειρίας προς τδ ακριβέστατου και προς τό τής εκκλησιαστικής δλκά- 

δος ενθύπορον κατά πολύ δεξιοηατον, κοινή ψήφφ καί ομογνωμοσύνη επί 

τον πατριαρχικόν αναβιβασαι θρονον διέγνωμεν. τοιοντος γάρ ήμΐν έπρεπεν 

άρχιερεύς, ον την εικόνα Παύλος 6 θεοκήρυξ πρότερος ημών διαζωγραφεϊ, δς 

την κατά πνεύμα κυβερνητικήν δεξιός, λνων μεν απόγεια πάνυ εϋφνώς, δεσμόν 

10 πάντα προσπάθειας γεηράς, τω δέ διδασκαλικόν τοϋ λόγον ΐστίφ τά έξ αρετών 

περιτιθείς λίνα, ά θεόν φαντόν την Ιστ ονργίαν πλουτεΐ, οϊς δ Κύριος ημών καί 

Σωτήρ, την επί τό κρεϊττον προκοπήν ημών οίκειονμενος, ώς εν ευφροσύνης 

Ιματίφ επαγάλλεται, ονδέν προς την εντεύθεν ευπρέπειαν τό καινόν τής σιν- 

δόνος εκείνης ηγούμενος, ήν δ ευσχήμων ένείλησεν βουλευτής τον την εμήν 

15 νεκρούμενον νέκρωσιν ζωηφόρον τούτον νεκρόν. 

6 Κοινή μέν ονν, ώς ειρηται, ψήφφ καί ομογνωμοσύνη μετατιθέαμεν τον 

άγιώτατον τούτον άνδρα Γερμανόν, τον τής Αδριανον άρχιθύτην, από τοϋ 

μητροπυλιτικοϋ τής 3Αδριανον θρόνον επί τον τής Νέας 'Ρώμης, τής Κωνσταν¬ 

τίνον, τον δρθοδοξότατον ημών αύτοκράτορα, τον θεοκνβέρνητον, τον Θεομε- 

20 γάλνντον, τον θεόσοφον σννευδοκονντα ήμΐν εχοντες κατά την εκκλησιαστικήν 

7 έπισιημοναρχίαν τον κράτους αυτόν, καί τό πράγμα ονκ άρτι πρώτως 

παρ’ ημών τελεσιονργούμενον, ουδέ γε παρά μεν τοϊς προ ημών άρχιθνταις, 

ών δ τής διδασκαλίας πυρσός επί μέγα διέλαμψεν, έξ ον δ εν ον μενον καί άτιμα- 

ζόμενον, παρ' ήμΐν δέ επ’ άθετήσει καινοτομούμενον ίσως τών τής εκκλησίας 

25 θεσμών, μή γένοιτο τούτο, μή γένοιτο! εκείνα γάρ τετελεσιουργήκαμεν ννν 

καί πεπράχαμεν, δσα ήκούοαμεν καί έγνωμεν αυτά καί οι πατέρες ημών διη- 

γήσαντο ήμΐν. ών όλίγ άττα τοϊς μή περί ταντα έπιστατικωτέροις εις γνώσιν 

προθέμενοι τά πλείω <3ια τό πλήθος δραμονμεθα. 

8 Τό τής μεταθέσεως έν ταΐς Ιστορικαϊς άνάγραπτον βίβλοις ΐσασι μέν οϊ την 

30 έν Αντιόχεια τής Συρίας σνγκροτησάμενοι σύνοδον θεοφόροι πατέρες, ΐσασι όε 

καί τά κανονικά τον μεγάλου πατρός ημών Βασιλείου κεφάλαια, έν οϊς αυτός 

εύ διατίθεται εκκλησιών επισκοπικά μετατιθέμενος όρια, ούκ δλίγην τω λόγφ 

παρεισάγει την πίστιν καί τό τών έπί τή τετάρτη πεπραγμένων σννόδω έπιτε- 

λεντιον, ό τα επι τοϊς άρχιερενσι τής τών Τυριών εκκλησίας, ετι δέ καί τής τών 

9 35 Βηρντίων γενόμενα παριστώ ή έπί τω κοινώ τής οικουμένης δαδούχω, τω 

7 Ηεότ. 7, 21 30 Ο&ποη 21; οί. Μαηβί II 1317 31 Βασιλείου] β.ά θίπδ ερΐδίτι- 
Ι&ηι 227 3(1 Οοΐοπίβηδβδ (ΡΟ. 32,852) δρεοίατε νΐάεΐην 34 οί. &οί3 Οοηοΐΐ. Οιαίοεόοη. 
Μαηδϊ VII 8δ35, 

3 προκειμένην ήμΐν] Ιίίΐεηε ενην ή ρετ ηηιίιϋΐαίείη εν3ηπεηιηί 23 έξουθενούμε- 

νον? 35 βηρυτώνΒ 
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κοσμολαμπεΐ φοοστήρι, [ τώ θεορρήμονι Γρηγορίφ τελεσθεΐσα μετάθεσις τής ί. 26 

προτεινομένης ήμΐν μαρτυρίας δεσμός έστιν άδιάρρηκτος. δ τής Παμφνλίας 

όρχιθύτης Ευστάθιος εις τον τής Αντιόχειας θρόνον μετατεθείς πολλή τις άπό- 

μοιρα βεδαιώσεως. άναδαίνει τον τοιοντον τής 3 Αντιόχειας θρόνον καί δ από 

τής Σε6ο.στείας Μελέτιος, τρίτον δ τοιοντος τής 3 Αντιόχειας θρόνος όρα καί 5 

τον από τής Σελεύκειας Αγάπιον έπί τής βασιλείας τοϋ Πορφυρογέννητου 

κνρον Βασιλείου, δ τής αλήθειας υπέρ μάγος, δ τής ευσεδείας διάπυρος ζηλώ)- 10 

τής, ο μέγας καί ομολογητής Γερμανός, από τής τών Έλλησποντίων επαρ¬ 

χίας έπί τον τής Κωνσταντίνον θρόνον μετατεθείς, αρκεί καί δίχα τών άλλων 

προς την άπόδειξιν. 10 

τής πρεσβυτέρας πάπας ' Ρώμης Κελεστΐνος δ μέγιστος συγκροτεί τό 11 

νυν είρημένα, έφ’ οϊς εϋρηται προς τον άγιον Κύριλλον γράφων καί προς τον 

τής 3Αντιόχειας 3Ιωάννην καί προς τον Θεσσαλονίκης 'Ρονφον, ενπαοάδεκτον 

είναι τή έκκλ,ησία την από έτέρας πόλ,εως εις έτέραν τών επισκόπων μετάθεσην 

δς δ ή πάπας καί τον μέγιστον Πρόκλον, Κνζίκου χειροτονηθέντα επίσκοπον, 15 

εις τον τής Κωνσταντινουπόλεως επιτρέπει θρόνον μετατεθήναι' Σωζομενον 

ταντα καί ορθοδόξου Σωκράτονς εκκλησιαστικοί ιστορία/., ό πολ.νς τά έκκλη- 12 

αιαστικά καί Ιστορικώτατος Φώτιος, έφ’ ή πεπόνηκε βίβλο), πολλά ήμΐν εις 

βεβαίωσιν τών είρημένων συνεγράψατο παραδείγματα, λ.όγου καί μνήμης επά¬ 

ξια. δρα καί ή τών 3 Αλεξανδρέων τον άπό τής Θεσσαλονίκης Θωμάν, γνώμη 20 

τής τότε σνγκροτηθείσης οικουμενικής έβδομης συνόδου εις τό έν αυτή μετα- 

τεθέντα πατριαρχεΐον, δτε Κωνσταντίνος καί Ειρήνη τά τής ρωμαϊκής βασι- 

1 οί. δοζοηι. VI 17 (ΡΟ 67ρ. 1336} VII 3 ρ. 14210 δοοτ&ί. IV 26 ρ.532 νβδ ρ. 572δ. 

VII 36 ρ. 820 Λ Αποίητη, περί μεταθέσεων ΡΟ 119 ρ. 904 Β ΝίοερΙι. ΟβίΗδί. Ιαΐδί. εοοίεδ. 

XIV 39 (ΡΟ 146 ρ. 1192 Α) Μείΐιοιί. ΡΟ 140 ρ. 801 Ο 2 Παμφυλίας] ίιηηιο β δίάε, 

ορρϊάο Ρ3ΐηρ1ΐ)ΓΗεε, ογΙ«5 εοοίβδίιε δεπ-οεεηδΐηηι ίη δγπβ ρι^οίυΐΐ; οί. ΗίβΓοη^ηι. όε 
νΐτ. ίΠ. ίΓ3ηδ1. §Γίεο. δορίιτοηίΐ §85 3 Ευστάθιος] οί. δοζοιη. I 2 ρ. 864 Αηοη. 904 0 

Οβίΐΐδί. 1189 0 5 Οί. δοοτ. II 44 ρ. 356. VII 36 ρ. 820 Β Αηοη. 9040 ΟαΠΐδί. 1189 0 

Μείΐιοά. 801 Ο 6 οί. Αηοη. 905 Ο (ρηΐ επ'οτε οί δεάειη Η!ετοδο1γιηίί:3η3Πΐ ίπΒηίί) 
Οαΐΐϊδί. 1196 0 7 οί· Τΐιβορίιβη. ρ. 384 ϋβ Βοογ Αηοη. 904 Ο 03ΐ1ΐδί. 1196 Α Μείΐιοά. 

801 Ο 8 Έλλησποντίων] άε Ογζίοο άϊοίΐιΐΓ 11 οί. δοοτ. VII 40 ρ. 829Β Αηοη. 908 Α 
Ο&ΐΗδΐ. 1193 0 1197 Ο; 033 ρυαε ίεπιηϋατ Οοείεδΐϊηϊ βρϊδίηΐβδ ίηΐδίτ3 άε ί&Η τε ρετ- 

δΟΓηίαόθπε. 15 οί· δοοτ. VII 35 ρ. 817 Α 40 ρ. 829 Β Αηοη. 904 Ο 0»11ΐδί. 1193 Ο 
Μείΐιοά. 8010 16 ίη δοζοιηειπ Ιιΐδίοπδ, ςμίΕΐη ηοδίετ Αηοηγίηιΐδφίε 908 Α 
τηετηοπδε, ηί νκίείητ, Ιαρδη οΐίαηί, ηίΐιϊΐ άε 1ΐ30 γο ΐηνεηΐεδ 17 δοοτ. VII 40 ρ. 

829 Β 18 3(5 Ρΐιοΐίϊ Ιίβείΐηιτι, φΐί Συναγωγαί καί αποδείξεις εΐο. ίηδοπόΐίηΓ (ΡΟ 104 

ρ. 1219- 1232), ερβοί&τβ νϊάείυτ 20 οί. Τ1ιβορ1ΐ3η. ρ. 461, οηίιΐδ νετόα ποδίετ, Αηο- 

ηνπιιιε 905 Β, ςηί είιΐδ Αηηαΐεδ ηοιηϊη3ΐίηι οΐί:3ί.. 3ί(^ιιβ ΟαΙΗδίιΐδ 1196Α ρΓ3νε ϊπίετ- 

ρτείαΐί δηηΐ 

5 και 30ιχη(ΐ3Γ6 νίάείατ. 11 μελεστΐνος Β 
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λείας ενσεβώς διίθυνον σκήπτρα, εν ίδίοις καιροΐς και. ό Μογγδς Πέτρος τής 

αυτής Αλεξάνδρειάς πατριάρχης αναγορεύεται άπδ μητροπόλεως Ενγαίτων, 

τή τον Κωνσταντινουπόλεως 3Ακακίου εντολή, τρισκαιδέκατον έτος τού βαοι- 

13 λέως Θεοδοσίου τά των ' Ρω μαιών σκήπτρα διέποντος. ό άπδ τής Κρήτης εις 

5 Θεσσαλονίκην μετενεχθείς επί τής τού Μακεδόνος Βασιλείου βασιλείας Βασί¬ 

λειος παρά του πατριάρχον κυρού 'Ιγνατίου σννιστα τον λόγον ώς απαρά¬ 

γραπτα. ό άπδ τής Άμασείας εις την Κωνσταντινούπολην μετατεθείς Στέφανος 

ί. 268 14 επί τής βασιλείας τον Αακαπηνού Ρωμανόν τά αυτά βέβαιοί, των δέ \ είρη- 

μένων τοντωνϊ μεταθέσεων πολλφ ύστερον καί ό άπδ τής τον Φιλίππου Και- 

10 σαρείας άνήρ ιερός, φ Σάββας ή κλήσις, εις τδ των ΓΙεροσολύμων μετατίθεται 

πατριαρχείου επί τής βασιλείας τον Κομνηνού κυρού 5 Αλεξίου. 

15 Τά μέν ονν των παραδειγμάτων εν τούτοις καί όντως έ'χοντα, ολίγα 

προθεμένων ημών εις άνάμνηαιν, τά δέ πλείω παραδραμόντων διά τδ πλήθος, 

ώς εΐρηται. ημείς δέ οι έν άγίω συνειλεγμένοι την σήμερον πνενματι, επεί τον 

15 τής οικονομίας τρόπον παρά των μεγάλων τής εκκλησίας φωστήρων, των 

πολλόΐς πρότερον χρόνοις επί πάσαν την νφήλιον διαλαμψάντων, αποδεκτόν 

καί ούτως άσπαστδν εγνωμεν, ώς κλήρόν τινα πατρικόν αυτόν ήσπασάμεθα 

προϊόντα καί εφ ήμΐν τοις πολλω κατόπιν αυτών τώ έτεροδιαδόχω τον χαρί¬ 

σματος, ο πρώτως άπδ τον πρώτον ημών άρχιερέως Χριστού τοϊς αντόπταις 

20 τούτον καί θεοκήρνξι πιστευθέν, άχρι καί ες ημάς τοϊς άφάτοις Θεού διαβέ- 

16 βήκε κρίμασι. τοίννν καί γνωμοδοτ ον μεν έν άγίω πνενματι διά τον παρόντος 

συνοδικού τομον καί διοριζόμεθα, κατά την δοθεΐσαν ήμΧν εξουσίαν παρά τον 

πνεύματος, μετατεθήναι κατά τδ κρατήσαν εκκλησιαστικόν έθος τδν ρηθέντα 

Θειότατον Γερμανόν άπδ τής τού *Αδριανον μητροπόλεως εις τδν υψηλότατου 

25 πατριαρχικόν τής Κωνσταντινουπόλεως θρόνον, ένθεν τοι καί μετενθρονισθή- 

σεται μέν οντος έν τφ ειρημένω τουτωΐ θρόνο) καί απολαύσει τής τον ιερού 

σύνθρονού καθέδρας καί πατριάρχης οικουμενικός γνήσιος καί ον παρένθετος 

άπασιν ήμϊν καί όνομασθήσεται καί δειχθήσεται καί τής έφ' άπασιν εκκλησια- 

1 έν ίδίοις καιροΐς] ΐπιιπο ά ΡθΙγϊ ραίτίατοΐιπίιι (477) αά Οοποΐΐίιπο Οβουιηβαίευιη 

δερίΐιηιιιιι (786) ΐΓβοβπίί ίβτε ίΐηπϊ βΐ&ρδί 8ΐιηί 2 Ηϊο ηιιοηαβ ποβΙογ Αηοηγππιβηιΐθ 

908 0 (οί. βίϊ&πι ΟηΠίδί. 1193 Ό) Ώιεορίιαηίβ ρ. 125 εί 130 νβΛα ρετνεΓββ δΐιηΐ ϊηΐβτ- 

ρτεί&ΐί; Ειιοΐΐδ,ϊΐίΐ βηίηι Ρβίπΐδ αΐ βχιιΐ, ηοη αβ ερΐδοορπδ, &οοο1ιιϊΐ: 3 τρισκαιδέκατον] 

6ΓΓ31 ίη ίβιηροπιαι οοιπρπΐ&ίΐοηε εηοίοτ ηοδΐετ; Ρείπΐδ εηίηι ηοη 421 δΐι6 ΤΗεο- 

άοδίο, 56(1 482 α Ζβηοηε ίηιρεΓ&ίΟΓε, Ιοαππε Τίΐ^εηπεδϊοία οοηδΐΐϋ Οΐιαίεβάοπεηδίδ 

&3δεεί&ΙοΓβ εχραΐδο, ΐη δεάεηι Αίεχ&ηάΓΐηππι Γεείίίιιίιΐδ εβί 4 ε Νίεείθ,ε Ρ3ρ1ιΐ3§ΌπΪ5 

νίΐ& Ρ31Γ. 1§τπ3.ί:ϋ (ΡΟ 105 ρ. 529 Β) 3αιηρί& Ιιβεο εδδε Αηοηγηΐϋδ ί)0δ Β ΐεβίίδ θδί; 

εί. Οαΐΐίδί. 1156 Α. 5 Βασιλείου] ίιηηιο 5ΐιό Μϊε1ΐ3θ1ε III ΐιηρ6Γ3ΐθΓθ ίβηι Τΐιεδδπίο- 

11103111 ΐΓ3Πδΐ3(:ιΐ3 απϋ 7 εί. Τΐιεορίι. Οοπίΐπ. VI 19 ρ. 410 Β. Οβάτεπ. II ρ. 307 Β. 

Αηοη. 905 Ο 03ΐ1ίδί. 1196 Β 9 εί. Αηοη. 908 Β Οαΐΐϊβί. 1196 Β 

18 αυτόν Β 28 δεχΰήσεταιί έκκλησιαστικοϊς? 
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στικής δ ιοικήσεως πράγμασι πατριαοχικώς άνθέξετ αι καί. Θεού συν αιρόμενου, 

ασφαλώς διοικήσει αυτά, έφ φ καί πάντες μητροπολ.παι, παντες δε αρχιεπί¬ 

σκοποι καί επίσκοποι, πρεσδύτεροι σύμπαντες, διάκονοι ξνμπαντες και ό λοιπος 

απανταχού χριστώνυμος τον Κυρίου λαός δφειλονσι ιιατριαρχην οικουμενικόν 

άναγορεύειν. εί δέ τις τών εις αρχιερείς ταττομενών, των εις κληρικούς κατα- 17 

λεγομένων, τών εις μοναχούς καταριθμούμενων, τδ τής μεταθέσεως πρεσδεϊον 6 

μή είδώς, τδ προσήκον ον πρδς αυτόν σέβας τηρήσει καί παρά τούτο τδν 

νυν δι ημών τή τον παναγίου πνεύματος χάριτι άναγορενθεντα οικουμενικού 

πατριάρχην ον πατριάρχην οικουμενικόν ήγήσεται καί διδάσκαλον, ο τοιοντος, 

οποίος άν άρα καί εϊη καί δποιονδήτινος αξιώματος καί σεμνώματος, εκπε- 10’ 

σεϊται μέν τούτον, νποπεσεϊται δέ τή τοϊς οτασιασταϊς δφειλομενη κολάσει 

άσυμπαθώς. διά γάρ τούτο και τά | όρισθέντα ύποσημηνάμενοι κάτωθεν οικείο- 18 ί. 268ν 

χείρως οι τής Κωνστανηνονπολιτικής επαρχίας άπαντες μητροπολϊται καί 

αρχιεπίσκοποι σννετελέσαμεν ταντα κατά μήνα Μάϊον τής η'. ίνδίκτον τον 

ςψογ - ον έτους. 15 

"Αμέσως μετά τό κείμενον του συνοδικού τόμον άκολουΐΐοϋν εις τον 

κώδικα φ. 268ν τά έξης: μηνί 3Ιονλίω ί ημέρα πρώτη 1 ίνδικτιώνος ογδόης 

προκαθημένου τον παναγιωτάτου ημών δεσπότου τον οικουμενικού πατριαρ- 

χον κυρού Μανουήλ εντός τής περιωνύμου σεβάσμιας (?) βασιλικής μονής τής 

επ δνόματι μέν τιμώμενης τής νπεραμώμον Θεομήτορος τής Γοργοεπηκόον, 

τών Σωσάνδρων 2 δέ έπικεκλημένης σννεδριαζόντων τή μεγάλη αγιωσύνη αυτού 

καί Ιερωτάτων αρχιερέων, τον Καισαρείας Καππαδοκίας Μητροφανους, τού 

Σάρδεων καί έξάρχου πάσης Λυδίας 3Ανδρονίκου, τον Φιλαδέλφειας και τον 

τόπον έπέχοντος τον Σνρρακονσης ($ίο) Φωκά, τον Ποντοηοακλειας και τον 

τόπον έπέχοντος τον Κλανδιουπόλεως Νικηφόρου, τον Σμύρνης Γζωργιον, 

τον Δυρραχίου Ρωμανού καί τον Μηθύμνης Μιχαήλ, παρισταμένων και θεο- 

φιλεατάτων δεσποτικών αρχόντων, 

6 τον] τό Β 

1 Δηλαδή Δευτέρα, δποις βεβαιοΟται καί άπό πρόχειρον υπολογισμόν. 

* Τό δημοσιευμένον κείμενον παρέχει κ'. αντί η'. κατά προφανή παρανάγνωσιν. 

Επίσης τό ονομα τής περίφημου παρά την Μαγνησίαν την επί Σιπύλφ μονής τών 

Σωσάνδρων, ιδρύματος τοΰ Ίω. Βατάτζη (ϊδε περί αυτής Α. ΗεϊβεηδβΓ^ έν Βγζ. 

ΖείίδοάπίΙ 14 [1905] 166 κέξ.), παραποιεί είς Σάνδρων, τό όποιον εξ εϊκασίας ήδη διώρ- 

θιοσεν ό Α. Μηλιαράκης, Ιστορία τοΰ Βασιλείου τής Νικαίας (ΆΌήναι 1898) 108’. 

Είς σφάλμα επίσης του χειρογράφου ή τών άνατυποισάντοιν οφείλονται αί λέξεις καί 

παννπερλάμπρον συνόδου, ανάρμοστου είς μονήν, αντί τοΰ έν τφ ήμετέρω χειρογράφω 

αεδαομίας, τό κυρίου αντί τοΰ βυζαντινού κνροϋ. 
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Πρόκειται περί των πρώτων λέξεων των επί του Πατρκχρχου Μανουήλ 

του Β'. (1244-1255),* που συγχέουν μερικοί1 προς Μανουήλ τον Α'. τον 

Χαριτόπουλλον, συνοδικής άποφάσεως περί μεταθέσεως επισκόπων, τήν 

οποίαν έπροκάλεσε τό 1250 ερώτημα του επισκόπου Έζεροΰ Ίωάννου του 

Ξηροΰ, άποσταλέντος υπό τοΰ μητροπολίτου Λαρίσης καί υπό του Δεσπότου 

τής Ηπείρου εις τήν Νίκαιαν. Ή συνοδική αΰτη άπόφασις έδημοσιεύθη τό 

πρώτον υπό ίου γνωστού λογίου Βδτνεηΐζίοιι (Β-ειιποΙ&νιιΐδ) εις τό έργον 

του ]Τΐ5 Ογηοοογοπιοπιηπ (Ρι-οηΙίίιΐΓΐ: 1596) 240κέξ.2, έκείθεν δ3 άνετυπώθη 

εις τήν Πατρολογίαν του Μϊ§ίιθ (119, 812 κεξ) και τό Σύνταγμα Ράλλη καί 

Ποτλη (Ε'. 116-8). 

Τό κείμενον τούτο, τό οποίον έξέθαψαν, φαίνεται, από τά αρχεία του 

Πατριαρχείου3 οί Άντιαρσενιάται έξ αφορμής των συζητήσεων περί τήν 

άναρρησιν Νικηφόρου τοΰ Β'. ή Γερμανού του Γ\, απετέλει σπουδαιότατου 

εναντίον των οπαδών του Αρσενίου δπ?νθν, διότι έφερε τάς ύπογραφάς τοΰ 

προκατόχου τοΰ Αρσενίου πατρκχρχου καί αρχιερέων Ιδιαιτέρως προσκειμέ¬ 

νων προς τήν δυναστείαν των Λασκάριδων, μεταξύ ιών οποίων καί ό επιζών 

λυσσώδης "Αρσενιάτης, 6 προρην Σάρδεων "Ανδρόνικος4. Τό δτι αί λέξεις τοΰ 

1 Κ. Μ. Ρ άλλης, ΙΙερί μεταθέσεως επισκόπων κατά τό δίκαιον της Όρθοδόξου 

Ανατολικής Εκκλησίας (Άθήναι 1898) 25 2 καί άλλοι. 

! Ή έκδοσις δέν έγινεν επί τή βάσει τοΰ Βαροκκινοΰ κο'ώικος, άλλ’ επί τή βάσει 

άλλου χειρογράφου, τό όποιον δέν θά περιείχε τον Συνοδικόν τόμον τής εκλογής τοΰ 

Γερμανού, τον όποιον ασφαλώς θά έξέδιδεν 6 Ινδνίεηΐίΐαα. Εις τό χειρόγραφον αυτό καί 

ή συνοδική άπόφασις δέν θά είχεν ακρωτήριασθή διά τής μετατοπίσεως των έν τφ κει- 

μένω παρεχόμενων λέξεων τοΰ πρωτοκόλλου καί ό έν τφ Βαροκκινφ κώδικι έλλείπων 

κατάλογος παραδειγμάτων μεταθέσεων, περί τοΰ οποίου κατωτέρω θά γίνη λόγος, 

θάπεριείχετο. Τήν γνώμην ταύτην ενισχύει καί πρόχειρος άντιβολή τοΰ από 8180 ΜΪ£ηε 

κειμένου προς φωτογραφίαν τοϋ Βαροκκινοΰ κωδικός, ή οποία παρουσιάζει τοΰτον άπο- 

κλίνοντα εις μερικά σημεία από τοΰ όρθοΰ : π. χ. μετατεθήναι: μετατιθέναι Β, πνκτίδων: 

πυκτίων Β, επ' αντω : επ αυτό Β, μετά τής ίεράς αυτής (ημών Β όρθώς) αδελφότητος, εν 

(καί Β) τή τοιαντη επισκοπή. 

3 Πρβλ. τό έν τέλει σημείωμα- ταντα, παρεκβληθέντα από των ημερησίων συνοδικών 

παρασημειώσεων και τή υπογραφή και σφραγϊδι τον παναγιωτάτον ημών δεσπότου και οικου¬ 

μενικού πατριάρχον κυρον Μανουήλ, βεβαιωθέντα, επεδόθη μην'ι καί ίνδικτιώνι τοΐς ?τρογεγραμ- 

μένοις έτους ςφνη (1250)- είχε τό μην'ι ’Ιουλίφ ίνδικτιώνος η . διό. τής πατριαρχικής καί 

Θείας χειρός καί τήν συνήθη μολνβδίνην βονλλαν. 

1 Πρβλ. όσα λέγω περί αότοΰ εις τά Ελληνικά 2 (1929) 285 κέξ. Πιθανώς καί ό Σμύρ¬ 

νης Γεώργιος νά είναι ό αυτός προς τον άποχωρήσαντα μητροπολίτην Σμύρνης, δστις 

μ’ εύλογοφανεΐς προφάσεις παρητήΟη τοΰ θρόνου αμέσως μετά τήν πρώτην άπομά- 

κρυνσιν τοΰ Αρσενίου καί τήν άνάρρησιν τοϋ από Εφέσου Νικηφόρου (ό υπό τοΰ 

βασιλέως ύποστηριζόμενος διάδοχός του Ισαάκ Ξηροποταμίτης δέν έπρόφθασε νά χει- 

ροτονηθη Παχ. 1122). Ό Παχυμέρης Μιχ. 1117 μας παρέχει τό οικογενειακόν του 

μόνον όνομα Καλόφερος, τής γνωστής βυζαντινής οικογένειας τών χρόνων εκείνων (αί 

εκδόσεις παρέχουν πλημμελώς Καλό φόρος). Πρβλ. περί τής συνήθειας ν’ άναφέρωνται τά 
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πρωτοκόλλου άνοικείως προσηρτήθησαν εις τον Συνοδικόν τόμον τής εκλογής 

τοΰ Γερμανού, οφείλεται εις αβλεψίαν τοΰ άντιγράψαντος τά δύο κείμενα 1 

ή τις παρέσυρε τον Οοχε ν’ άποδώση εν τφ καταλόγφ τών χειρογράφων του 

Οχίοτό. καί τον Συνοδικόν τόμον εις τόν πατριάρχην Μανουήλ, παρ" δλην 

τήν χρονολογικήν διαφοράν. 

Π 

Πριν νά προχωρήσωμεν εις τήν ερμηνείαν τών νέων κειμένων, επιβάλ¬ 

λεται νά εξετάσω μεν άκριβέστερον τήν χρονολογίαν τής πατριαρχείας τοΰ 

Γερμανού, ή οποία διά τοΰ Συνοδικόν τόμου μας παρέχεται. Ή κρατούσα 

γνώμη 2 είναι, ότι ό Γερμανός έπατριάρχευσεν ολίγους μόνον μήνας τοΰ 1267, 

από τοΰ Ιουνίου μέχρι τής 14. Σεπτεμβρίου. °Αλλ’ οί υπολογισμοί τοΰ 

Ιησουίτου έρμηνευτοΰ τοΰ Παχυμέρη Πέτρου Ποσσίνου 3, εις τόν όποιον ή 

γνώμη αΰτη στηρίζεται καί τόν όποιον ακολουθεί καί ό Βοηάιιπ 4, είναι καί 

ανακριβείς καί αντίθετοι προς τάς μαρτυρίας τοΰ Παχυμέρη, τής μόνης, 

καθ’όσον γνωρίζω, χρονολογικής πηγής περί τής πατριαρχείας τοΰ Γερμανού. 

Δυστυχώς και ό Παχυμέρης δέν είναι πάντοτε σαφής εις τά χρονολογικά του 

δεδομένα- εντεύθεν παρουσιάζει ό συνδυασμός τής ρητής έν τφ ήμετέρω 

κειμένω χρονολογίας, προς τάς ειδήσεις τοΰ Παχυμέρη δυσκολίας τινάς, αί 

όποΐαι δέν είναι ανυπέρβλητοι, άρκεΐ νά γίνη ή δέουσα τών πηγών ερμηνεία. 

1. Τό τέλος τής πατριαρχείας τοΰ Γερμανού είναι εΰκολον νά καθορι- 

οίκογενειακά μόνον ονόματα τών επισκοπούν οσα γράφει ό Ν. Βέη ς έν Βγζ.-Νειι§τ. Ιαίιτ- 

5ΰο1ΐ6Γ7 (1930) 120. Έκ τών άλλων ιεραρχών γνωστότατος είναι ό Φιλαδέλφειας Φωκάς, 

ό όποιος υπό τοΰ Βατάτζη έχρησιμοποιηθη καί εις άλλα καί είς τήν περίεργον όρδαλίαν 

τοΰ τότε μεγάλου κοντοστάβλου Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου κατά τό έτος 1252· πρβλ. 

Ο. Ο-ζεβε, 3ΐτκ1ΐεη ζιιιη ΗοοΙινεΓΓ&ΙερΓοζεδε άεε Μίοΐα&εΐ Ρ3ΐ&εο1ο§Ό5 ϊπι Ι&Ητε 1225 

έν ΒγζΛ Νειτ§Γ. ^ΙιτόΰοΙιεΓ 8 (1931) 59-98. Τό οικογενειακόν επίσης μόνον όνομα τοϋ 

Δυρραχίου Ριομανοΰ Χαλκοντσης παρέχει ό Παχυμέρης, Μιχ. I 10. 

1 Κατά πάσαν πιθανότητα, είς τό πρότυπον τοΰ άντιγράψαντος τόν Βαροκκινόν 

κώδικα ή σειρά τών δύο κειμένων ήτο αντίστροφος. Είς μίαν καί τήν αυτήν σελίδα 

περιείχετο τό τέλος τοΰ Συνοδικού τόμου καί ή αρχή τής επί Μανουήλ άποφάσεως, ή 

οποία έσυνεχίζετο μέ τάς λέξεις ό έν αώμασιν είς τήν έπομένην. "Οταν ό βιβλιογράφος 

άπεφάσισε ν’ άλλάξη τήν σειράν τών δύο εγγράφων, δέν άντελήφθη, ότι αί λέξεις μηνί. .. 

αρχόντων άνήκον είς τό δεύτερον. 

2 Μ ιι τ & Η II 403 Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί Πίνακες 393 Κ γ π ηι 5 3 ο 1ι ε γ είς τόν έν 

τέλει τής γραμματολογίας του χρονολογικόν πίνακα τών Πατριαρχών Γ. ΒτεΙιΐεΓ έν 

ϋΐοΐίοηοίΐίΓε θΊπείοίτε εΤ άε §εο§τ3ρ1ιΐε έοοίέδΐ^δίϊηηεε IV (1925)751. Έξαίρεσιν απο¬ 

τελεί ό Γ. Ρειίί (ΟΐοίϊοπηαίΓε <3ε ίΐιεοΐο^ϊε οβΐΐιοΐίφιε VIII 1541), όστις, τοποΟετών 

όοθώς τήν αρχήν τής πατριαρχείας τοΰ Ιωσήφ τήν 1. Ίανουαρίου 1267, μετατοπίζει 

σιωπηρώς καί άορίστως τήν πατριαρχείαν τοΰ Γερμανού. 

3 Είς Παχυμέρην I σ. 730 κέξ. Βόνν. 

4 Μ ί § π ε, Ρ6 147, 515. 
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σθή. Ό Παχύ μέρη ς Μιχ. IV 23 σ. 305 λέγρι, οπ ή προβολή του Γαλή σ ίου 

"Ιωσήφ έγινε μηνός Σκιροφοριώνος εικοστή όγδοη τής δέκατης επινεμή- 

σεως τον ςψοε'. έτους και ΟΠ Έκατομβαιώνος νουμηνία χειροτονηθείς 

εις αρχιερέας τετέλεσται, ήτοι έξελέγη τήν 28. Δεκεμβρίου του 1266 1 καί 

έχειροτονήθη τήν 1. Τανουαρίου 1267. Δυστυχώς 6 Παχυμέρης Μιχ. IV 21 

δεν μας παρέχει και τής παραιτήσεως του Γερμανοί! τό έτος, αλλά μόνον τήν 

ημερομηνίαν, 14 Σεπτεμβρίου 2- δεν υπάρχει όμως αμφιβολία, οτι συνετελέ- 

σθη εντός τοΰ 1266, διότι καί ή προπαρασκευή τής άναρρήσεως του Ιωσήφ 

ειχεν αρχίσει ήδη πατριαρχευοντος τοΰ Γερμανού καί ό ιστορικός διηγείται 

ευθύς αμέσως τά κατά τήν εκλογήν εκείνου, ώστε άπίθανον είναι, οτι εμεσο¬ 

λαβή σε χρονικόν διάστημα 15 1/2 μηνών. 

Πότε δμως άνήλθεν εις τον θρόνον ό Γερμανός; Τό δημοσιευόμενου 

έγγραφον χρονολογεί ρητώς τήν εκλογήν εις τον Μάϊον μήνα τοΰ έτους 6773 

( = 1265), μέ τό όποιον συμπίπτει καί ή 8. ΐνδικτιών. Άλλ’ ή χρονολογία αΰτη 

φαίνεται νά εΰρίσκεται εις άντίφασιν προς τήν μαρτυρίαν τοΰ Παχυμέρη. 

εΟμάών δηλαδή ό ιστορικός περί τής άναρρήσεως τοΰ Γερμανού IV 13, μας 

δίδει τον μήνα καί τήν εορτήν, καθ’ ήν έγινε, διά των έξης: καί μηνός Μαι- 

μακτηριώνος (δηλ. Του'νίου) εν τή τον Αγίου Πνεύματος εορτή υπό τόμω 

κοινφ γεγονότι πατριάρχης επικηρύσσεται (ό Γερμανός) καί σψίσιν (τοΐς 

άρχιερεΰσιν) άμα σνλλειτονργήσας τφ Ιερφ έψιζάνει θρόνω καί των άλλων 

προΐσταται. Άλλα τό 1265 ή Πεντηκοστή 3 δεν πίπτει εντός τοΰ Ιουνίου, 

αλλά τήν 25. Μα'ίου. Ώσαυυο)ς τό 1266 πίπτει ή Πεντηκοστή ακόμη ένωρί- 

τερα, τήν 17ο Μα'ίου. Μόνον τό 1267 έχομεν Πεντηκοστήν εις τάς 5 Τουνίου 

καί τό 1264 είς τάς 8 τοΰ ίδιου μηνός. Άλλα τό μέν 1267, τό όποιον έδέχθη 

ό Ποσσΐνος καί οι άκολουθοΰντες αυτόν, αποκλείεται, όπως εϊδαμεν, υπό ρητής 

τοΰ Παχυμέρη μαρτυρίας, τό δέ 1264 αποκλείεται επίσης, όπως θά ίδωμεν. 

Προς τοΰτο θά γίνη ανάγκη νά καθορισθή επακριβώς καί τό έτος τής εκβο¬ 

λής τοΰ Αρσενίου. 

2. Ό Παχυμέρης IV 3 μας διηγείται, ότι ή καταγγελία τοΰ Ψητοποΰλ- 

1 Ό Ποσσΐνος 732, και τοϋτον ακολουθών ό Ο. Ο 1ι αρ.υι & η, ΜΐοΒοΙ Ρ&1έο1ο§;ιΐ6 

(Ρατίε 1926) 103 θέτουν τό 1267, διότι δεν έλαβον ύπ’ δψιν, οτι κατά τούς τέσσαρας τελευ¬ 

ταίους μήνας έκαστου έτους πρέπει ό αριθμός 5509 καί όχι 5508 ν’άφαιρήται άπό τήν από 

κτίσεως κόσμου χρονολογίαν. Προς τάνωτέρω εκτεθειμένα συμφωνεί καί ή παρά Γρή¬ 

γορα 4,8,2 μνεία τής έκλείψεως τής 25. Μαΐου 1267, ή τις δμως αρκετά άορίατως είσάγε- 

ται (κατά τοΰιον ιον χρόνον) καί π/.ημμελώς διά τοΰτο ύ:ιό τοΰ ΙΙοοοίνου 735 χρησιμοποιεί¬ 

ται. Γενικώς ή διήγησις του Γρήγορά δεν βοηθτϊ εί; τά χρονολονικά ταΰτα ζητήματα. 

2 Μην μεν έφειστήκει τότε Γαμψ.ιών, ηγέτη δέ ή τον Ύπτιον Σιπνοον έορτή, ήν καί 

"Υψωαιν όνομόζομεν {ο. 299). 

: Αμφίβολον είναι, άν ό Παχυμέρης διά τών λεξεοιν τούτων χαρακτηρίζει τήν 

Κυριακήν ιής Πεντηκοστής ή τήν έπιοΰσαν Δευτέραν τοΰ *Λγ. Πνεύματος. Ή διαφορά 

πάντως δεν έχει οη μασίαν διά τό προκειμενον ζήτημα. 
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λου 1 κατά τοΰ Πατριάρχου έγινε Βοηδρομιώνος ίσταμένον καί τών συνήθων 

νηστειών τελούμενων εορτής αγόμενης, ήν Ακάθιστον σννηθες όνομάζειν, 

δηλαδή τό Σάββατον τής 5. Κυριακής τών Νηστειών, τό λεγόμενον Σάββα- 

τον τοΰ Ακαθίστου, κατά τάς άρχάς Απριλίου. Επειδή δέ ούτε τό 1265 ούτε 

τό 1266 2 πίπτει τό Σάββατον τοΰ Ακαθίστου εντός τοΰ Απριλίου, απομέ¬ 

νει πλέον τό έτος 1264, κατά τό όποιον τό Πάσχα πίπτει εις την 20. Απρι¬ 

λίου καί τό Σάββατον τοΰ Ακαθίστου 16 ημέρας πρότερον, δηλαδή ακρι¬ 

βώς εις τάς άρχάς τοΰ μηνός. Τήν σύνοδον τών αρχιερέων καλεΐ εις τάς Βλα- 

χέρνας ο βασιλεύς όχι αμέσως μετά τήν επίδοσιν τής καταγγελίας, αλλά παρφ- 

γηκυίας τής εορτής (Παχ. I σ. 259), δηλαδή μετά το Πασχα, ήτοι περί τα τέλη 

Απριλίου ή άρχάς Μαΐου (άμα γονν τελείω ήρι σννήγοντο). Αί συνεδριάσεις 

διαρκούν ολόκληρον τον μήνα, διότι πρέπει νά δοθοΰν εις τον άρνοΰμενον νά 

προσέλθη Πατριάρχην Αρσένιον επανειλημμένοι προσκλήσεις (τρεις αναφέρει 

ό Παχυμέρης IV 5 σ. 263) καί νά τηρηθούν αί νόμιμοι προθεσμίαι (εκ 

τινων καιρικών διαλειμμάτων Παχ. σ. 260). Εντεύθεν εξηγείται, ότι μόλις 

περί τό τέλος τοΰ μηνός Μαΐου (περί που τά τελευταία Πυαντιώνος [1. Πυα- 

νεψιώνος] Παχ. IV 8) άποφασίζεται ή καθαίρεσις καί πραγματοποιείται ή 

μεταφορά τοΰ Αρσενίου εις τον Μαρμαραν. Αδύνατον άρα είναι εντός τοΰ 

στενού χρονικοΰ διαστήματος τών 10 ημερών μέχρι τής Πεντηκοστής (8 Ιου¬ 

νίου 1264) νά έγινεν ή εκλογή καί ή άνάρρησις εις τον θρόνον τοΰ Γερμα¬ 

νού3. Όρθή λοιπόν είναι ή γνώμη τοΰ Ποσσίνου, ότι εμεσολάβησεν ένα έτος 

χηρείας τοΰ θρόνου, καί οτι μόλις κατά τό επόμενον, τον Μάϊον, όπως λέγει 

τό κείμενόν μας, ή τον Ιούνιον, όπως φαίνεται νά λέγη ό Παχυμέρης, συν- 

ήλθον καί πάλιν ο! Αρχιερείς καί εξέλεξαν τον Γερμανόν. Κατά τό έτος 

τοΰτο ήρχισαν αί εκδηλώσεις τοΰ σχίσματος, τάς οποίας περιγράφει ό Παχυ¬ 

μέρης IV ΙΟ4 καί προϋποθέτει ό Συνοδικός τόμος, καί εμεσολάβησεν ή δημη- 

1 Ελληνικά 2, 298 κε|. 

* “Οπως κακώς ύπελόγισεν ό Ποσσΐνος 728- Ό ΒαηθηΓί 515 καί οι Γ· Ρείίΐ εν 

Οίοΐίοηηεϊτε άε ίΐιέοΐο^ίε ο&ΙΙιοΗφηε I 1993 καί Σ>. ΒιόΙπθγ 751 δέχονται τό 1264 ώς 

έτος εκβολής τοΰ Αρσενίου, ένω ό Γεδεών τό 1267, καί 6 Οάαρπι&π σ. 101 τό 1266, 

3 Έξ άλλου ό Παχυμέρης λέγει ρητώς IV 12 σ. 280, ότι ό βασιλεύς εφ’ ημέρας 

κροσιών (τφ Γερμανφ) ολαις δρμαΐς παρώτρννε καί ήξίου μή άποτιέμψασθαι τά τής κλη- 

σεως, καί ότι εκείνος παρακληΟείς εί'ξε. Πότε θά έπρόφθαναν νά γίνουν όλ’ αυτά; 

* Καί αί εκδηλώσεις αύταί πρέπει νά έχουν διαρκέσει αρκετόν χρόνον, ώστε νά 

είναι δυνατόν νά καταλήξουν εις τήν αληθινήν ή πιστευτήν οπωσδήποτε συνωμοσίαν 

του Φραγκοπούλλου, ή οποία άνεκα?ώφθη τό ίδιον έτος τής εκλογής τοΰ Γερμανού 

(Παχ. IV 15), άρα μεταξύ τοΰ Ιουνίου καί τοΰ τέλους Αύγουστου- ή σχετιζομένη προς 

αυτήν πρεσβεία προς τόν Αρσένιον μέ τον άψορισμόν στέλ?ι.εται τήν 25. Ανθεατηριώνος 

(δηλ. Ιουλίου), κατά τόν Παχύ μέρη ν, IV 16. Είναι πιθανόν, ότι ολ’αυτά θά είχαν γίνει 

εντός 1'/? μηνός περίπου άπό τής εκβολής τοΰ Αρσενίου, όσον μένει πράγματι, άν 

δεχθώμεν τήν εκλογήν τοΰ Γερμανού εντός τοΰ 1264; Καί είναι πιθανόν, οτι εντός τοΰ 
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γορία τοΰ βασιλέως, ή οποία δέν προϋποθέτει την ΰπαρξιν άλλου πατριάρ- 

χου. Πρέπει λοιπόν νά δεχθώ μεν, δτι ό Παχυμέρης διηγείται, διά λόγους 

καθαρώς συγγραφικούς, την άνάρρησιν του Γερμανού ευθύς μετά την έκβο- - | 

λήν τοΰ Αρσενίου, χωρίς νά προσθετή ρητώς. δτι ένα ολόκληρον έτος έμε- 

σολάβησε μεταξύ των δύο γεγονότων. "Ωστε και εκ τής ερμηνείας των περί 

τής εκβολής τοΰ "Αρσενίου μαρτυριών τοΰ ιστορικού άναγόμεθα εις τό 1265, 

τό έτος τοΰ ήμετέρου κειμένου. 

3. Αλλα και το έτος 1266 αποκλείεται απολύτως ώς έτος άναρρήσεως 

τοΰ Γερμανού. "Όχι μόνον διότι αντιφάσκει προς την ρητήν χρονολογίαν τοΰ 

ήμετέρου κειμένου, χωρίς νά σύμφωνη προς την τοΰ Παχυμέρη, όπως εϊδα- 

μεν· άλλα καί διότι θά περιώριζε την διάρκειαν τής πατριαρχείας τοΰ Γερμα¬ 

νού εις ολίγους μόνον μήνας, πράγμ’ αντίθετον άντικρυς προς τά υπό τοΰ 

Παχυμέρη ιστορούμενα1. Διότι εις τό μικρόν διάστημα των 3 μηνών δέν 

χωροΰν όσα περί τής δράσειοςτοΰ Γερμανοΰ μανθάνομεν παρά τοΰ ιστορικού 2, 

ούτε ή διανομή δώρων καί τιμών προς δημοκοπίαν, ούτε αΐ μεταρρυθμίσεις 

τοΰ τυπικοΰ τής εκκλησίας, ούτε αί χειροτονίαι κληρικών καί ή ϊδρυσις κελ- 

λίων εις την μονήν των Μαγγάνων3, ούτε ή άνάκλησις καί χρησιμοποίησή 

τοΰ Ολοβώλου, ούτε καί αί ραδιουργίαι τοΰ Γαλησίου "Ιωσήφ. ’Έχομεν έξ 

άλλου ρητήν τοΰ Παχυμέρη μαρτυρίαν IV 18 σ. 293, ότι μίαν τουλάχιστον 

Κυριακήν τών Βαίων εώρτασεν ώς Πατριάρχης, ή οποία δέν είναι δυνατόν 

νά πέση ποτέ μεταξύ τοΰ "Ιουνίου καί τοΰ Σεπτεμβρίου, άν τρεις μόνον μήνας 

είχε πατριαρχεΰσει. Καί εδώ λοιπόν παρατηρεΐται τό ίδιον φαινόμενον, νά 

διηγήται έν συνεχεία δ Παχυμέρης την εκλογήν καί την παραίτησιν τοΰ 

Γερμανοΰ, χωρίς ν’ άναφέρη ρητώς, ότι 15 τουλάχιστον μήνες μεσολαβούν 

μεταξύ τών δύο γεγονότων. "Ωστε καί πάλιν καταλήγομεν εις τό έτος 1265, 

τό όποιον παρέχει τό δημοσιευόμενον έγγραφον. 

4. Πώς εξηγείται όμως ή άντίφασις προς τον Παχυμέρην; Κατά ιήν 

γνώμην μου, ό ιστορικός συγχέει δύο ημερομηνίας: την τής εκλογής τοΰ Γερ¬ 

μανοΰ υπό τής συνόδου τών αρχιερέων, ή οποία συνετελέσθη κατά Μάϊον, καί 

δή κατά την συμβολικής σημασίας ημέραν τής Πεντηκοστής (εδώ άλληλοσυμ- 

πληρωνονται αί χρονολογίαι τοΰ Παχυμέρη καί τοΰ ήμετέρου κειμένου), καί 

τήν ημερομηνίαν τής επισήμου ένθρονίσεως καί συλλειτουργίας τοΰ Γερμανοΰ, 

η οποία έγινεν όντως τον Ιούνιον, άφοΰ ή Πεντηκοστή πίπτει τήν 25. 

Μαΐου. Ή σύγχυσις ήτο εύκολος, διότι καί ή διάκρισις εκλογής καί ενθρονί- 

μικροϋ αύτοΰ χρονικού διαστήματος τών I1/, μηνών, πού θά είχε διαρκέσει ή εξορία τοΰ 

Αρσενίου, θά έδικαιολογοΰντο επαρκώς τά παράπονά του (Παχύ μ. IV 16) περί της 

οικονομικής του έγκαταλείψεως; "Οχι λοιπόν 1 */„ άλλα ΙΒ1/^ μήνες έχουν παρέλθει. 

1 Καί δμως αυτό δέχονται σήμερον ολοι. 
2 IV 13 κέξ. 

3 IV 21. 

σεως είναι επουσιώδης και ή χρονική των άπόστασις μικρά. Κατά ταΰτα ό 

Γερμανός εκλεγείς τήν 25. Μα'ίου 1265 έπατριάρχευσε μέχρι τής 14. Σεπτεμ¬ 

βρίου 1266. 

III 

1. Τό έγγραφον αρχίζει, κατά τον συνήθη τών Βυζαντινών τρόπον, εις 

ύφος κατάτεχνον, καταψορτωμένον μ" όλα τά καλλιλογικά στολίδια μιας ρητο¬ 

ρικής βαρείας καί βραδυρρΰθμου, ποΰ παρατάσσει κοινοτοπίας μ" ένα τόνον 

πανηγυρικής σοβαρότητος καί επιδεικτικής μεγαλ,οπρεπείας καί συγκαλύπτει 

τό νόημα μ" επισώρευσιν λογιότητος, από φόβον, νομίζεις, μήπως, άν άπλού- 

στερα έκφρασθή, θά προσέξη ό άναγνάίστης περισσότερον τό νόημα, παρ’όσον 

τά περιζήτητα καί βαρύτιμα εκφραστικά μέσα. Τό άνθινο ν αυτό λεκτικόν δέν 

είναι σπάνιον εις βυζαντινά έγγραφα καί είναι γνωστόν,- ότι Βυζαντινοί λόγιοι, 

συντάξαντες ώς υπάλληλοι τής αυλής τοιαΰτα περίτεχνα χρυσόβουλλα, αναδη¬ 

μοσιεύουν εις τήν συλλογήν τών λογοτεχνικών αυτών απάντων τά προοίμια, 

ώς δείγματα ύφους καί καλλιεπείας. Άλλ’εΐς τήν προκειμένην περίστασιν ή όλη 

σύνθεσις τοΰ κειμένου μας άπομακρύνει ακόμη περισσότερον από τον χαρα¬ 

κτήρα εγγράφου. ’Άν εξαίρεση κανείς τήν έν τελεί χρονολογίαν, κανένα χαρα¬ 

κτηριστικόν συνήθους εγγράφου δέν παρουσιάζει, τίποτε από τήν πρωτοκολ- 

λικήν άκριβολογίαν π.χ. τής επί Μανουήλ συνοδικής άποφάσεως, τής οποίας 

παρέθεσα προ ολίγου τάς πρώτας λέξεις. Τό ψαλμικόν ρητόν, μέ τό όποιον 

έγκαινίζεται ίεροπρεπώς ό μονοτόνως ύψηλοβάμων τόνος τοΰ όλου κειμένου, 

ή έν § 1 πρόσκλησις ν" αρχίσουν υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Δαυίδ τό προς τον 

Θεόν μέλος, είναι ενδείξεις χαρακτηριστικού ό’χι μιας απλής συνοδικής άπο¬ 

φάσεως, ποΰ πρόκειται νά περιληφθή εις τά αρχεία τοΰ πατριαρχείου, αλλά 

λόγου πανηγυρικού λ Καί όταν διαβάζη κανείς τάς λέξεις άλλ’ ΐνα τοίννν 

τό τής εορτής εντρύφημα γένοιτο εις ποινήν προκείοθω άκρόασιν ή τής 

εορτής αφορμή και τό τής πανηγύρεως αίτιον, έχει τήν έντύπιοσιν, ότι εύρί- 

σκεται όχι ενώπιον ολιγάριθμου συνόδου άνθρώπων, ποΰ γνωρίζουν, διατί 

συνήλθαν νά συσκεφθοΰν, άλλ’ ενώπιον πολυπληθούς συγκεντρώσεως ?^αοΰ, 

ποΰ περιμένει ν’ άκούση τον ρήτορα τής ημέρας νά έξαίρη τάς άφορμάς καί 

τήν σημασίαν τής συγκεντρώσεως. 

2. Βεβαίως δέν πρόκειται περί λόγου, μολονότι δέν αποκλείεται, ή μάλ¬ 

λον πολύ πιθανόν είναι, ότι τό έγγραφον άνεγνώσΟη κάποτε εις έπήκοον τοΰ 

λαοΰ κατά τήν έπίσημον τοΰ νέου πατριάρχου μετενθρόνισιν έν τφ ναώ τής 

Λγ. Σοφίας. Άλλ’ ή σύνθεσις αυτή τοΰ προοιμίου άποδεικνύει, ότι πρόκειται 

περί κειμένου απευθυνόμενου ευθύς έξ αρχής προς εύρύτερον κοινόν καί 

άποσκοποΰντος νά κερδίση υπέρ τής άποφάσεως τής συνόδου τά πνεύματα. 

1 Πρβλ. και ιϊ)ς εν ι,μΐν θειοι ένας πανηγύρεως έξαρχέιω. 
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Το βλέπει κάνεις εις τον αόριστον καί γεμάτον προσποιητήν αγαθότητα και 

αφέλειαν τρόπον, μέ τον όποιον άναφέρεται ή χηρεία τοΰ θρόνου § 2. Ύπό 

ποιας έχήρευσεν οΰτος περιστάσεις, πώς έξεβλήθη και καθηρέθη ό Αρσένιος, 

πώς ό λαός εδέχθη την κατ’ εκείνου συνοδικήν άπόφασιν, όλ? αυτά τά ζητή¬ 

ματα παρέρχεται τό έγγραφον εν σιγή. Είναι προφανές, δτι δεν είναι ευχά¬ 

ριστο ν εις τούς ίδιους αρχιερείς να επαναφέρουν τήν άνάμνησιν γεγονότων 

θλιβερών, διά τά όποια εσωτερικώς οί ί'διοι δεν έχουν τήν συνείδησιν ήσυχον, 

καί ν’ άναξέουν πληγάς καί πάθη είς τον λαόν. "Ο σας άναγνώση τήν σχετι¬ 

κήν περικοπήν, χωρίς νά γνωρίζη τά συμβάντα, θά σχη ματίση τήν ιδέαν, δτι 

πρόκειται περί συνήθους τοΰ θρόνου χηρείας, πράγματος φυσικωτάτου, καί 

δτι ό λαός άνυπομονεΐ ν’ άποκτήση διά τής εκλογής τον ποιμενάρχην του. 

Μόνον ή έν τελεί § 17 διεξοδική απειλή εναντίον των κληρικών, των μονα¬ 

χών καί των λαϊκών, οί όποιοι τυχόν δεν θ5 άνεγνώριζαν τον Γερμανόν ώς 

πατριάρχην, καί ίδίοις 6 ασυνήθης είς εκκλησιαστικά κείμενα φοβερισμός, δτι 

θά θεωρηθούν ένοχοι εγκλήματος καθοσιώσεως καί στασιασταί, απαράλλακτα 

δπως ήπείλησεν ό βασιλεύς Μιχαήλ κατά τήν προς τον λαόν δημηγορίαν του1, 

αφήνει νά διαφαίνεΓ ελαφρότατα, δτι ύπό ασυνήθεις περιστάσεις συντελεΐται 

ή εκλογή, επιβεβαιώνει δμοις ταυτοχρόνως τήν δημοσιότηια τοΰ εγγράφου. 

3. Αλλά καί ή έπισώρευσις των παλαιοτέρων παραδειγμάτων μεταθέσεοις 

από θρόνου είς θρόνον, καί ή έξαρσις τής οικονομίας ως πατροπαραδότου 

λΰσεως πολλών εκκλησιαστικών ζητημάτων § 15 καί ό ζωηρός τόνος μέ τον 

όποιον αποκρούεται, δτι αυτοί ζητούν νά καινοτομήσουν § 7, καί ή περίτε¬ 

χνος άνάπτυξις τής προσοχής καί τοΰ ενδιαφέροντος, μέ τά όποια οί ίεράρχαι 

προέβησαν είς τήν εκλογήν § 3 κέξ. είναι ενδείξεις, δτι τό έγγραφον ομοιάζει 

προς εγκύκλιον μάλλον ή προς πρακτικόν.Αφορμήν δέ είς τήν σύνταξίν του 

έδωκεν όχι μόνον ή στάσις τοΰ λαοΰ κατά τό μακρόν διάστημα από τής 

καθαιρέσεως τοΰ Αρσενίου μέχρι τής εκλογής τοΰ Γερμανού, άλλα καί τό 

προηγοΰμενον τής πατριαρχείας τοΰ από Εφέσου Νικηφόρου τοΰ Β', τον 

οποίον λαός καί κατώτερος κλήρος ούδέποτ" άνεγνοορισαν, καί διότι έγκαθι- 

δρύθη διαταγή τοΰ αύτοκράτορος καί διότι έθεωρήθη αντικανονική ή από 

θρόνον εις θρόνον μετάθεσις2. Προς πρόληψιν λοιπόν των ιδίων ανωμαλιών 3 

έκρίθη χρήσιμον νά συνταχθή τό πρακτικόν τής εκλογής κατά τοιοϋτον τρό¬ 

πον, ώστε, χωρίς νά θίγεται ό λαός είς τά αίσθήματ’ άφοσιιόσεως προς τον 

Αρσένιον, νά συνηθίση μέ άπειλάς ή καί μέ τήν αναγραφήν παλαιοτέρων 

1 Πρβλ. Π αχ. Μιχ. IV 11 σ. 278, 9 μέγα μεν έρών οίδα, όμως δε καί ήμΐν δοκονν, δτι 

το τον σχίσματος έγκλημα έν ίοω καί απιστίας (1. αποστασίας ?) τεθήσεται καί δ έγκληθείς επί 

τούτφ κολάσεις νφέ'ξει καθοσιώσεως. 

3 Ελληνικά, 2, 282 κέξ., οκού καί τά σχετικά χωρία. 

3 "Οτι προεβλέποντο τά επί Νικηφόρου γεγονότα, ομολογεί ό βασιλεύς είς τήν δημη¬ 

γορίαν του μετά τήν καδαίρεσιν τοΰ Αρσενίου Π αχ. Μ. IV 11 σ. 274, 21. 
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παραδειγμάτων είς τήν νέαν κατάστασιν. Επιβάλλεται λοιπόν νά έρμηνευθή 

καί ό παρών Συνοδικός τόμος, όχι ώς ένα επίσημον έγγραφον, άλλ’ ώς ένα 

κείμενον εκκλησιαστικής πολιτικής, μέ ώρισμένας απόψεις καί συγκεκρι¬ 

μένα; επιδιώξεις ι. 

IV 

1. Καί πρώτον πρέπει νά έξαρθή ή συστηματική προσπάθεια, ή δλη 

ενέργεια τής εκλογής τοΰ Γερμανού νά παρουσιασθή ώς προερχόμενη έκ 

πρωτοβουλίας των αρχιερέων, χωρίς οίανδήποτ’ άνάμειξιν τοΰ βασιλέως. 

Μόνον άπαξ § 6, καί τοΰτο παρεμπιπτόντως, άναφέρεται τοΰ βασιλέως 

τονομα (μέ γνησίως βυζαντινά κοσμητικά επίθετα συνοδευόμενον, μεταξύ των 

οποίων, όχι άνευ σκοπού καί έμφάσεως, προτάσσεται τό όρθοδοξότατον), διά 

νά τονισθή, δτι είναι σύμφωνος καί εκείνος μέ τήν άπόφασιν τών ιεραρχών. 

Μόνοι των οί ίεράρχαι, συναισθανόμενοι, τήν ανάγκην τοΰ θρόνου νά έχη 

τον πατριάρχην του καί ύπακούοντες εις τοΰ λαοΰ τήν επιθυμίαν (§ 2), απο¬ 

φασίζουν τήν πλήρωσιν τοΰ θρόνου καί, ώς νά μήν ήξευραν εκ τών προ- 

τέρων, ποιον έπρεπε νά ψηφίσουν, υποβάλλονται εις μακράς καί δυσχε¬ 

ρείς αναζητήσεις μεταξύ τών πολυαρίθμων άνδρών, οί όποιοι θά είχαν τά 

προσόντα 2, καί τέλος εξ ιδίας πρωτοβουλίας, κοινί/ ψήφφ και ομογνωμοσύνη, 

δπως διαρρήδην δίς λέγεται3, σταματούν είς τό πρόσωπον τοΰ Γερμανού, ώς 

τοΰ καταλληλότερου μεταξύ τών καταλλήλων (§ 4 κέξ.), δστις διά τής αρετής 

του καί τό ποίμνιον θά ποιμάνη καί τής ιεραρχίας τοΰ κλίματος άρμονικώς 

θά προΐσταται4. 

"Ανταπεκρίνετο τοΰτο προς την επιθυμίαν τοΰ ίδιου τοΰ βασιλέως, ό 

όποιος καί ιήν παρουσίαν του είς τήν καταδικάσασαν τον Αρσένιον σύνοδον 

έδικαιολόγει ως δυσάρεστον καθήκον έπιβαλλόμενον έκ τής θέσεώς του 5 καί 

κατόπιν κατά τήν άνάρρησιν τοΰ Ιωσήφ, τής οποίας τήν δλην ύπόθεσιν 

1 Τον Συνοδικόν αυτόν τόμον γνωρίζει καί αναφέρει ό Π αχ. Μιχ. IV 13 σ. 280, 16: 

νπδ τόμφ κοινώ γεγονότι πατριάρχης (ό Γερμανός) επικηρύσσεται. "Οτι. δέ έχει καί έπη- 

ρεασθή ύπ’ αύτοΰ, θάποδειχθή κατωτέρω. 

* § 3 κέξ., επομένως, ώς νά λέγουν, δεν υπάρχει ό Αρσένιος καί μόνος είς τον κόσμον 

άξιος τοΰ θρόνου. 

3 § ό καί 7. 

4 § 2. Τό τελευταΐον τοΰτο δεν είναι άνευ σημασίας· γνωστόν είναι, δτι ό Αρσένιος 

έκυβέρνησε τήν Εκκλησίαν τό δεύτερον έν όξυτάχη άντιθέσει προς τήν πλειονότητα τής 

Ιεραρχίας (ακόμη καί προς τον πατριάρχην Αντιόχειας Ευθύμιον τον Β'. Π αχ. Μ. IV 9), 

είτε διότι προήρχετο αύτη έκ χειροτονίας τοΰ Νικηφόρου (πρβλ. τήν Διαθήκην τοΰ 

Αρσενίου Μί§ηε, ΡΟ. 140, 953 0), τον όποιον ούδέποτ’ άνεγνώρισεν εκείνος, είτε διότι 

έκ καιροσκοπίας ή καί φιλοπατρίας δεν ενέκρινον τήν αδιάλλακτον εναντίον τοΰ Μιχαήλ 

πολιτικήν του. 

6 Παχύ μ. IV 4 σ. 261 καί 6 σ, 264. 
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Ισκευώρησεν δ ίδιος, όπως μας διηγείται διεξοδικώς ο Παχυμερης, προσ- 

εποιεΐτο, ότι δεν ήθελε ν’ άναμειχθή εις την εκλογήν, ούτε είχεν ύπ’ όψει του 

ωρισμένον πρόσωπον1. Την επίσημον αυτήν εκδοχήν απηχών και ο Παχυμερης" 

διηγείται, δχι ανεπηρέαστοι οι αρχιερείς εξέλεξαν τον υποψήφιον τής προτι- 

μήσεώς των, τον όποιον ενέκρινε κατόπιν καί ό βασιλεύς (IV 12 σ. 280). Καί 

όμως πολύ πιστευτότερος είναι ό Αρσένιος, δταν χαρακτηρίζη τον διάδοχόν 

του, ως φατριάρχην τού Μιχαήλ3· δχι μόνον οι παλαιοί τού Παλαιολόγου 

δεσμοί προς τον Γερμανόν4 καί ή κατόπιν εθελόδουλος υπηρεσία τού πρώην 

πατριάρχου εις τάς ένωακάς του προσπάθειας5, άλλ’ ακόμη καί αυτός 

ό Μιχαήλ, άποφεύγων έπιμελώς να δεχθή εκ τής χειρός τού Γερμανού την 

λΰσιν τού άφορισμού, μαρτυρούν, δτι δικαίως εις τήν συνειδησιν τής κοινής 

γνώμης 6 Γερμανός καί έξελέγη καί έδρα ώς δργανον τής αύτοκρατορικής 

πολιτικής 6. 

2. Προς τήν δημοσιότητα επίσης απευθύνεται τό εν § 5 κέξ. Ιγκώμιον 

των αρετών τού Γερμανού. “Ο,τι εις ημάς καθιστά τον άνδρα ιδιαιτέρως 

συμπαθή, ή μεγάλη του άνεκτικότης καί ή εύρυτέρα του περί τούς θρησκευ¬ 

τικούς τύπους καί τάς εκκλησιαστικός έριδας αντιληψις όπως καί η άφιλο- 

1 Παχ. Μ. IV, 23 σ. 803, 15. 

2 IV 10 σ. 273 καί 12. Ακόμη καί ό φραστικός τρόπος τοϋ ιστοριογράφου φαίνεται 

επηρεασμένος άπό τό κείμενον τοΰ Συνοδικού τόμου, τον οποίον, όπως εΐδαμεν (σ. 1911) 

έγνώριζε. II. χ. έπεί ονκ. ήν την εκκλησίαν αποίμαντου διαμένειν — οί αρχιερείς δε το ένδόσι- 

μον λαβόντες ψηφίζεοθαι τον δοκοϋντα σφιοιν επί τη μεγίστη προστασία [τον] επιτήδειον. . . 
και άλλον άλλον προβαλλομένον τέλος εψ ένί πάπες ανμφωνονσι. Προφανώς δεν άντελήφθη, 

πόσον θολή ιστορική πηγή ή το τοιοΰτον κείμενον. Άνάλογον στάσιν τοϋ Παχυμέρη 

εύρίσκομεν καί εις τήν διήγησιν τών κατά τήν εκλογήν τοϋ Νικηφόρου (ΐδε Ελληνικά 

2, 2822), διά τον όποιον επίσης οί Άρσενιαται έλεγαν, ότι τον εξέλεξαν οί αρχιερείς 

βασιλική προσταγή πειθαρχήσαντες. 

8 Παχ. IV 16 σ. 287. 

4 ”Ιδε τά χωρία Ελληνικά 2, 301 κεξ. (ιδίως Παχ. IV 13 καί 18). 

5 ΙΙαχυμ. IV 29. V 17. Πρβλ. Ελληνικά 2, 308. 

0 Πρβλ. Ελληνικά 2,307 κέξ. Ακόμη καί ή δημοσία τοϋ Γαλησίου Ιωσήφ κατα¬ 

φορά εναντίον τοϋ Γερμανοΰ (Παχύ μ. IV 17, καί 28· Πισιδίας Μακάριος, Ελληνικά 

1,93. πρβλ. καί Ελληνικά 2,307) καί ή πλήρης παρασαόπησις τοϋ ονόματος του έν τη 

Διαθήκη τοϋ Αρσενίου άποδεικνύουν, ότι αδιάσειστος ήχο ή πεποίθησις αύτη εις τήν 

κοινήν γνώμην. Εντεύθεν καί άπό τούς Άρσενιάτας έθεωρεϊτο ακίνδυνος καί άπό τούς 

αντιπάλους των άπεκηρύοσετο, ιδίως μετά τήν ένωτικήν του δράσιν (Πρβ. Καλλίστου 

επιστολήν § 31 καί τήν κατόπιν υπό τοΰ Πατριάρχου Αθανασίου άπομάκρυνσιν έκ τοΰ 

ναοΰ τής στήλης τών τριών Γερμανών Παχύ μ. Άνδρ. VII 28). 

7 Παραθέτω εδώ ολόκληρον τό χωρίον τοϋ Παχυμέρη IV 13, ώς ένα ούχί συνηθες 

δείγμα τής έλευθεριότητος τής σκέψεως, ποΰ αρχίζει ν’ άναφώσκη εις τάς ψυχας αρκε¬ 

τών Βυζαντινών, ποτισμένων μέ τής ελληνικής παιδείας τά διδάγματα, όπως ό ήμέχερος 

ιστοριογράφος, ένφ ή πλειονότης εκείνων, όπως καί τών σημερινών Ελλήνων, έςηκολού- 
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χρηματία 1 καί ή αγάπη προς τά γράμματα2, παρασιωπώνται, διότι καί δεν 

θάναγνωρίζοντο ως άρεταί υπό τών δεισιδαιμόνων Άρσενιατών, εξαίρετοι δέ 

μ’ έμπεριστατωμένην φρασεολογίαν και ύπσψύχρους μεταφοράς ή εκκλησια¬ 

στική επιστημοσύνη, μέ ιήν οποίαν δεν εννοείται κυρίως ή παιδεία (παιδείαν 

πολλήν δεν είχεν3), άλλ’ ή εντριβής γνώσις τής «τάξεως» τής Εκκλησίας, καί ή 

διοικητική του ίκανότης. Όμοίως καί ό Παχυμερης τονίζει IV 13 σ. 282, οτι 

είχε παίδενσιν άρχαίαν εκκλησιαστικήν Γερμανοΰ τοΰ μακαρίτου (δηλαδή τού 

πατριαρχεύσαντος 1222- 1254)· καί δτι πολΛά τών της τάξεως της εκκλησίας 

θει νά κρίνη όλα τά ζητήματα, δχι μόνον εά θρησκευτικά, μέ τήν τύφλωσιν τοΰ φανα¬ 

τισμού καί τής μισαλλοδοξίας: 

’Ων γάρ ό άνήρ ταΐς άληΟείαις φι/.όκαλος μεν και φιλόλογος εις άκρον, καλόν δ' άπαν είδιος 

υ άν και εΐς τά πράγματα χρησιμεύοι, μη μόνον εις αρετήν, έν προτιμήσει πολλάκις τών επαί¬ 

νων έτίθει τον μετ' έντρεχείας και το εις ψυχήν ασφαλές έχοντα τον άλως αρετή ανζώντος 

γυμνή, εί κατά βίον και μή επ' ερημιάς διάγοι. "Οθεν λόγιος μεν ονκ ήν, λογίοις δέ μετ' 

αίδονς καί τον πρέποντος προσεφέρετο, και λόγον (I. λόγων ?) άκούων ήγάπα καί φίλος ήν 

ές τά μάλιστα τών τοιοντων, ώς καί αυτός τοΰ καλόν μετέχοι ώς άριοτσ.. αρετής δέ μετήν 

τω άνδρί ονχ ήν άν οί παρόντες αίνοΐεν, ή μάλλον οί παρ' έαντοΐς προνχειν δοκοΰντες τών 

άλλων, βρώματα καί πόαεις φνλοκρινοΰντες καί ημέρας τούτων έκαστο) πρέπουσας καί παρά 

ιό είκός προσνέμοντες, πεζή τε (I. δέ) καί βάδην αίρούμενοι διέρχεσϋαι τάς οδούς, άνιπτόπο- 

δες καί χαμαιενναι καί μονοχίτωνες, έν δεντέρω δέ τούτων τον οίκτον καί τήν αγάπην τιθέ¬ 

μενοι, έτι δέ καί τήν φιλανθρωπίαν καί τήν συμπάθειαν καί τό ολον είπεΖν τήν διάκρισιν, 

σκλ.ηροί τινες οντες καί τοΐς άλλ.οις μωμητικοί καί μεμψίμοιροι, ώς έαντοΐς οφίσι καί μόνοις 

τήν αρετήν περιποιεϊν αίρούμενοι, καν ο,τι εκείνοι καί πράττοιεν άλλ’ αρετής τής κατ' άνθρω¬ 

πον όντως, καθ’ ήν άν καί ό αληθινός χαρακτηρίζοιτο άνθρωπος, καί μάλλον δ επ’ εξουσίας, 

ώ δή καί τυ μετριοπαθές τον απαθούς μάλλον οφείλεται" ον 6ή βίον εί έξαρεϊς τήν διάκρισιν, 

τό παν άπώλεσας έξ ενός, τοιαύτη τοίννν κοσμούμενος αρετή, ήν δή καί πολιτικήν τινες 

λέγονσι καί τον κατ’ αυτήν βίον πολιτικόν, μέσον οντα θεωρητικόν τε καί απολαυστικού κλπ. 

1 Παχύ μ. IV 13. 

2 Ό Παχυμέρης IV 14 αναφέρει χαρακτηριστικόν παράδειγμα τήν ενέργειαν του 

υπέρ τοϋ Όλοβώλου. Έν φ. 127“ τοΰ Βιενναίου κώδικυς ΡΙιΐΙ. Οτοσο. 321 τοϋ 13. αίώνος 

υπάρχει τοϋ Όλοβώλου Λόγος κατηχητικός άναγνωσθείς ώς άπό τον οικουμενικού πα¬ 

τριάρχην κνρον Γερμανόν, οστις θά ήξιζε να έκδοθή κάποτε (Σ. Λάμπρου, Ν. Έλληνομν, 

13 [1916] 1 κέξ.). Ένας μαθητής τοϋ Όλοβώλου ό Θωμάς Γοριανίτης (εις τήν ιδίαν 

οικογένειαν άνήκεν καί ό μοναχός Λάζαρος Γοριανίτης, ό τυφλωθείς υπό τοΰ Μιχαήλ 

διά τήν άνθεντοτικήν του στάσιν Παχύ μ. VI 24 σ. 489, τον όποιον παρέλειψε ν’ άνα- 

φέρη ό Σ. Λάμπρος) συνέταξεν επίγραμμα εις τον πατριάρχην Γερμανόν, τό όποιον ούτε 

ό δημοσιεύσας αυτό Σπ. Λάμπρος (Ν. Έλλην. 12 [1915] 436) οΰτ’έγώ κατώρθωσα νά 

εννοήσω· ύποπτεύω μόνον, ότι άναφέρεχαι εις εικόνα τοϋ Γερμανού. Επίσης νομίζω, ότι 

ό 5 στίχος πρέπει ν’ άναγνωσθή. 

κρύπτει γάρ αυτόν ώς φιλήσυχου πάλαι, 

καί όχι . 
κρύπτει γάρ αυτόν ώς φίλη Σνχέμ πάλ.αι. 

3 Εις έπιστολάς του προς αυτόν (άριθ. 130 καί 131 σ. 181 κέξ. τής έκδόσεως Ρβείπ) 

έξαίρει τήν παιδείαν του ό βασιλεύς Θεόδωρος Β'.ό Λάσκαρις' πρόκειται όμως περί συν¬ 

ήθους φιλοφρονήματος. 

ΕΠΕΤΗΡΙ53 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ. ίτθξ Θ'. 13 
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καθίστα προς το άργαιότερον παρηρημένα χαι χρονφ και ομιλιαις, εξαιρεί δε 

άφ^ ετέρου την δεξιότητα, μέ την όποιαν κατόρθωνε να παρουσιάζη και να 

διεκπεραιώνη τάς υπέρ των προσφευγοντοιν εις αυτόν παρακλήσεις του προς 

τον βασιλέα (IV 13 σ. 281), πράγμα τό όποιον υπό τάς ανωμάλους έκείνας 

περιστάσεις του προσεγράφετο ως ελάττωμά (IV 13). 

V 

1. Άλλ5 εκείνο κυρίως, τό όποιον οι Άρσενιάται, δηλαδή ό κατώτερος 

κλήρος και ό λαός, επέρριπτον εναντίον του Γερμανού, ήχο ή μετάθεσις αυτού 

από τοϋ θρόνου τής Άδριανουπόλεως εις τον τής Κωσταντινουπόλεως Κ 

Διά τούτο καί ή σύνοδος, προβλέπουσα την άντίδρασιν εις τό σημειον αυτό, 

εΐΓ επί τή βάσει πληροφοριών περί τής λαϊκής άγαν ακτή σεως έξ αφορμής 

τής σπερμολογηθείσης επικείμενης εκλογής του Γερμανού, είτε και εκ τής 

σημειωθείσης άντιδράσεως τών Άρσενιατών ενάντιον του απο Εφέσου Νικη¬ 

φόρου, τον όποιον άπέκραυον ώς έκ μεταθεσεως πατριαρχευσαντα 1 2 καί επο¬ 

μένως παρά τούς κανόνας χειροτονήσαντα την πλειονότητα τών τοτ αρχιε- 

ρετον3, ένόμισαν ότι έπρεπε διά μακρών να καταδειξουν με παραδείγματα 

καί κανόνας, δτι δεν άπηγορεύετο απολύτως ή συνήθεια αυτή 4 * 6 

Τά παραδείγματα ταύτα δεν συνεκέντρωσεν είδικώς επί τή ευκαιρία 

ταύτη ό συντάξας τον Συνοδικόν τόμον. Υπήρχαν έτοιμοι σνναγωγαί μέ 

μεγαλύτερου αριθμόν τοιούτων προηγουμένων, έκ τών οποίων άπήνθισεν ό 

συντάκτης τάς γνωστοτέρας καί καταλληλοτέρας κατα την αντιληψιν του περι¬ 

πτώσεις άναρρήσεως έκ μεταθέσεως εις θρόνον πατριαρχικόν 5. Τοιαύται Σννα¬ 

γωγαί, συγκεντρώνουσαι ιστορικά παραδείγματα σχετιζόμενα προς ωρισμε- 

νον αντιλεγόμενον κανονικόν ζήτημα, έχρησιμοποιοΰντο είτε εις τας συζητή¬ 

σεις τάς προφορικός ώς υπομνήματα, εΐτ’έκυκλοφόρουν αύτοτελώς λογοτε- 

1 Παχύ μέρη, IV 13 σ. 282. IV 17 σ. 290, 16 καί 291, 3 καί 12. IV 20 καί IV 28. 

Μεθόδιος ΡΟ. 140, 784Α. 

Εναντίον τοΰ Νικηφόρου έπερρίπτετο επίσης, ότι επατριάρχευσε χωρίς να προ- 

ηγηθή παραίτησις ή καθαίρεσις τοΰ προκατόχου (Ελληνικά 2, 285). 

3 Διά τον ίδιον λόγον δεν άνεγνωρίξετο τό έγκυρον καί τών πολυαρίθμων (πρβλ. 

Παχύ μ. IV 18 σ. 293) χειροτονιών τοΰ Γερμανού, Π αχ. IV 24 Ελληνικά, 2,288, (309. 

330. Πρβλ. καί Μακαρίου Π ισ ιδίας επιστολήν Ελληνικά 1, 93). 

4 Ή έξέλιξις τοϋ σχίσματος άποδεικνύει, ότι τά παραδείγματ’ αυτά δεν έκαμαν 

έξαιρετικώς ί,σχυράν έντύπωσιν εις τούς Άρσενιάτας. Τινές μάλιστα έφθαναν εις τό νά 

ίσχυρίζωνται, ότι ακόμη καί τον Αντιόχειας Μελέτιον, Γερμανόν τον Α τον από Κυζί- 

κου, τον πατριάρχην Πρόκ?ων τον από Κυζίκου καί τόν Ναζιανζηνόν Γρηγόριον μετά 

διακοίοεως κατά χάρη· δεχόμεθα, άλλ’ ούχ ώς γνηαίως άρχιερατενσαντας (Μεθόδιος 801 Ο). 

Καί τά τέσσαρα χαΰτα παραδείγματ’ άναφέρονται καί εις τό ημέτερον κείμενον. 

6 "Ενα μόνον παράδειγμα τό τοϋ άπό Κρήτης εις την Θεσσαΐνονίκην μετατεθέντος 

Βασιλείου § 10, άναφέρεται εις μητροπολίτην. 

χνικώ; έπεξειργασμέναι προς σκοπούς προπαγκαντιστικούς μεταξύ τού κλήρου 

καί τού λαού. Κατηρτίζοντο δέ τό μέν επί τή βάσει έκκ?π|σιαστικών ιστορι¬ 

κών πηγών, εις τάς οποίας συχνότατα καί παραπέμπουν, τό δέ καί άπό τό 

επίσημον πρωτόκολλου τών πατριαρχικών αρχείων1, κατά τόν ίδιον ακριβώς 

τρόπον, κατά ιόν όποιον καί σύγχρονοι τού κανονικού δικαίου μελετηταί 

καταρτίζουν τοιούτους καταλόγους2. Τοιούτον κατάλογον παραδειγμάτων 

ανωμάλου καταλήψεως του θρόνου κατήρτισεν ό Φάιτιος υπό τόν τίτλον 

Σνναγωγαί καί αποδείξεις ακριβείς σννειλεγμέναι εκ τών συνοδικών και ιστο¬ 

ρικών γραφών περί επισκόπων καί μητροπολιτών καί λοιπών ετέρων άναγ- 

καίων ζητημάτων 3, εις τόν όποιον παραπέμπει καί ό προκείμενος Συνοδικός 

τόμος § 12, κακώς, διότι εκεί δεν γίνεται λόγος περί μεταθέσεως4. Ή επιστολή 

τού Νικηφόρου Καλλίστου προς τόν Θεσσαλονίκης Μανουήλ, την όποιαν 

έξέδωκα εις τά Ελληνικά,5 χρησιμοποιεί, όπως έδειξα εκεή παρομοίαν συλ¬ 

λογήν παραδειγμάτων βιαίας υπό τής πολιτικής εξουσίας εκβολής ή άναρρή¬ 

σεως ιεραρχών, όμοίαν προς εκείνην, την οποίαν Ιξέδωκεν ό Ηοάγ τό 1691, 

καί προς τας χρησιμοποιηθείσας καί ΰπ’ άλλων άντιαρσενιατών συγγραφέων, 

όπως ό μοναχός Μεθόδιος, ό Εφέσου Ιωάννης ό Χειλάς, ό Φιλαδέλφειας 

Θεόληπτος καί άλλοι6. 

2. Καί περί τού πολλαχώς αντιλεγομένου κανονικού ζητήματος τής μετα- 

θέσεως τών επισκόπων 7, τήν όποιαν άπαγορεύουν μέν, ώς γνοοστόν, διαρρή¬ 

δην οι κανόνες, κατέστησεν όμως άναγκαίαν ή σιδηρά τών πραγμάτων ανάγκη 

καί δικαιολογούν ένδοξα τής Εκκλησίας ονόματα8, έ'χομεν, πλήν τής έν τώ 

1 ’Εκ τοιούτων συνοδικών αποφάσεων έχουν ληφθή τά παρά τώ Άνωνύμω 908 Β 

παραδείγματα μεταθέσεων και επιδόσεων σχολαζουσών επισκοπών, τάναφερόμενα είς 

τήν πατριαρχείαν Μιχαήλ τοΰ Κηρουλαρίου. Ό γράψας το λέγει ρητώς (αννοδικώς), 

τάποδεικνύει δέ η μνεία τών παρισταμένων πατριάρχων Αντιόχειας καί Ιεροσολύμων 

καί τό γεγονός ότι συχνά δεν αναφέρει τό όνομα τοΰ επισκόπου, επειδή δεν άνεφέρετο 
τούτο και είς τά πρακτικά τής συνόδου. 

2 Ηδε τούς υπό Κ. Ράλλη, Περί μεταθέσεως επισκόπων (ΆΟήναι 1898) 22 σημ., 26 

273, 29', 322, 33ι, 342 καταρτισθέντας καταλόγους επί τή βάσει τών παρά Μίΐτίοείοΐι 
καί Μ ϋ 11 β γ κειμένων. 

* Έξεδόθη παρά Μί§ηε, ΡΟ 104, 1219-1232 καί υπό Ίω. Ν. Βαλέττα, Φωτίου 
Έπιστολαί (Λονδΐνον 1864) σ. 559 κέξ. 

Καί εις αλλ,α σημεία, όπως θά ίδωμεν κατωτέρω, αναφέρει ό συντάξας σκοπίμως 

πράγματ άλλότρια καί μαρτυρίας άσχετους, διά νά καταπλήξη τόν αναγνώστην. 

6 3, 15 κε|. 

6 Περί τούτων επιφυλάσσομαι νά ομιλήσω διεξοδικώτερον άλλοτε, 

7 νΙδε περί αυτοΰ τήν μνημονευβεΐσαν μονογραφίαν τοΰ Κωνστ. Μ. Ράλλη. 

8 Η περί Γερμανού τοϋ Γ' συξήτησις είναι ή τελευταία, καθ’ όσον γνωρίζω, άνακί- 

νησιςτοΰ ζητήματος εις τήν πρακτικήν εκκλησιαστικήν ζΰίήν τοΰ Οικουμενικού Πατριαρ¬ 

χείου. Εκτοτε μέχρι τής άλώσεως έχομεν 7 παραδείγματα πατριάρχων έκ μεταθέσεως, 

χωρίς νά προκληθοΰν ζητήματα, μετά δέ τήν άλωσιν, πλήν επτά πατριάρχων, πάντες οί 
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ήμετέρω τόμω προκειμένης, τρεις εϊσέα ουλλογάς, Ικ τών οποίων αι δυο _ 

ανάγονται εις βυζαντινούς χρόνους και προεχλήβησαν έχ συζητήσεων και 

εκκλησιαστικών διαιρέσεων, τάς οποίας έδημιούργησεν ή δι’ έπεμβασεως τής 

πολιτικής εξουσίας άνοδος είς τόν θρόνον τής Κωσταντινοτ,πόλεως επισκο- 

που εξ άλλης επαρχίας. 3 , 
Ή παλαιοτέρα έξ αυτών είναι ιό κεφάλοαον VII 36 τής εκκλησιαστικής 

ιστορίας τοϋ Σωκράτους2, είς τό οποίον ό ιστορικός, λαμβάνων αφορμήν εκ 

τών περί τήν άνάρρησιν του Κυζίκου Πρόκλου είς τόν θρόνον τής Κώσταν- 

τινουπόλεως Αντιλογιών, αναφέρει παρεκβατικώς 14 ανάλογα παραδείγματα 

μεταθέσεων, μεταξύ τών οποίων καί τά τού Ναζιανζηνού Γρηγορίου και του 

Αντιόχειας Μελετίου, πού άναφέρονται καί είς τόν Συνοδικόν τομον.Ό αυτός 

επίσης ιστορικός επικαλείται καί τόν άποστολικόν κανόνα 14(13). 

3. Τού Σωκράτους τά παραδείγματα παραλαμβάνει δλα3 και συμπληρώνει 

ό Ανώνυμος τοϋ ίότνεηΜαη, δπως θά ήδυνάμεθα νά σνομάσωμεν ένα κεί¬ 

μενον φέρον τόν τίτλον περί μεταθέσεων, τό οποίον εξέδωκεν ο ΚοννεηΗ&ιι 

είς τό Ιηε Οπεοονοιηαηιιηι σ. 293 και άνετύπωσεν ο Μΐ^ηε4. Είς τά παρα¬ 

δείγματα ταύτα5 προσέθεσεν ο 3Ανώνυμος περί τό 30 ακόμη μεταγενέστερα 

χρονολογικώς 6, άντλήσας εκ διαφόρων πηγών, τάς όποιας ενιαχού και ρητως 

αναφέρει, δπως τόν Σωζομενόν, τόν Θεοφάνην, τόν Σεβαστείας Θεόδωρον, 

λοιποί, από Νήφωνος μάλιστα τοϋ Βλ (1486-1489) άνευ έξαιρέσεως, καταλάμβαναν τόν 

θρόνον έκ μεταθέσεως. Κατά τούς Εθνικούς μάλιστα Κανονισμούς επταετής τουλάχιστον 

υπηρεσία επισκοπική είναι απαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν κατάληψιν τής πατρ.αρχι- 

κής τιμής (Γ ε δ ε ώ ν, Πατρ. πίνακες σ. 22 κβξ.)· 

1 Άμφότεραι διέφυγον τήν προσοχήν τοϋ Ράλλη. ^ , , , , 

2 Μίεηβ ΡΟ 67,817. Ό τίτλος τοϋ κεφαλαίου, προερχόμενος, ως γνωστόν, αποτον 

Νικηφόρον Κάλλιστον, είναι Παραδείγματα, δι’ ών, ώς δοκεΐ, κατασκευάζει δ ονγγραψενς^ 

άκώλντον είναι τψ από θρόνον είς θρόνον μετάθεαιν. Τό κεφαλαίο ν τούτο εχει μετά του 

τίτλου αντιγραφή καί είς τόν Βαροκκινόν κώδικα φ. 268ν αμέσως μετά τον Συνοδικόν 

τόμον. , . , , .., 
5 Καί ή σειρά τών παραδειγμάτων παραμένει κατά κανόνα η αυτή. Μονον που προ- 

τάσσει ό Ανώνυμος τά παραδείγματα τών πατριάρχων τής Κωσταντινουπολεως Γρηγο¬ 

ρίου, Πρόκλου καί τών μεταγενεστέρων τοϋ Σωκράτους Γερμανού του Α . και ν ι- 

μου τοϋ Α'. καί τών πατριάρχων Αντιόχειας Μελετίου καί Ιεροσολύμων Αλέξανδρου. 

Επίσης έξέπεσαν από τήν παρά Σωκράτει σειράν καί άνεμείχθησαν με μεταγενέστερους 

τά ονόματα τοϋ Νικοπόλεως Πολυκάρπου καί τοϋ Τρωάδος Σιλβανου. 

* ΡΟ 119, 904 κέξ. καί Ράλλη ς-Ποτλή ς, Ε'. 391 - 4. 

* Αναφέρω ν επίσης τάς υπό τοϋ Σωκράτους μνημόνευα μένας έπιστολάς τοϋ Παπα 

Κελεστίνου έξ άφορμής τοϋ Πρόκλου παραπέμπε., κατά λάθος επαναλαμβανόμενόν και 

υπό τοϋ συντάξαντος τόν Συνοδικόν τόμον, όχι είς τον Σωκράτην, άλλ’ εις τον Σωζομενον. 

6 Έξαίρεσιν αποτελούν τά παραδείγματα τοϋ Αντιόχειας Εύσχαθίου του Α . 994 I) 

καί τοϋ Κωσταντινουπολεως Εύδοξίου, περί τοϋ οποίου ίδε Σωκρ. II 87 και 43 (τον 

πρώτον αναφέρει καί ό Συνοδικός τόμος) καί τοϋ χρηματίσαντος Αντιόχειας Ιωαννου 

τοϋ Κωδωνάτου (477). 
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τόν βιογράφον τού πατριάρχου Ιγνατίου Νικήταν τόν Δαβίδ κλπ. Ότι καί 

εις τάς προσθήκας αύτάς είχεν ύπ’ οψει του ό Ανώνυμος ετοίμους πηγάς 

καί δεν συνεκέντρωσεν αύτοτελώς τά παραδείγματα, άποδεικνΰει δχι μόνον 

ή όμοιόττις προς τά παραδείγματα τού Συνοδικού τόμου καί τού Νικηφόρου 

Καλλίστου, άλλα καί τό γεγονός, δτι αναφέρει τόν Ιεροσολύμων "Αλέξανδρον 

καί τόν "Αντιόχειας Ευστάθιον τόν Β'. δύο φοράς1. Επίσης, ενώ ή καταφα¬ 

νής του πρόθεσις είναι νά πρόταξη τούς πατριάρχας, παρεμβάλλει καί κατόπιν, 

άναλόγως τών χρησιμοποιουμενών πηγών, πολλούς πατριάρχας μεταξύ τών 

επισκόπων, δπως τούς "Αλεξανδρείας Θωμάν2, Τωάννην καί Πέτρον Μογγόν, 

τούς Κωσταντινουπολεως Στέφανον, Εύδοξον, Νικόλαον Δ'. τόν Μουζάλωνα, 

τούς "Αντιόχειας Τωάννην τόν Κωδωνάτον, Ευστάθιον τόν Β'. καί "Αγάπιον, 

τόν Ιεροσολύμων Σάββαν. 

Ή χρονολογία τής συναγωγής ταύχης δεν είναι δυνατόν παρά μόνον 

καθ’ ύπόθεσιν νά καθορισθή. Παλαιογραφικά τεκμήρια, δπως π.χ. ή χρονο¬ 

λογία τού χειρογράφου ή τών χειρογράφων τών περιεχόντων τό κείμενον 

τούτο, θά ήδύναντο νά μας προσφέρουν τό κατώτατον χρονολογικόν δριον, 

ενώ τά έξ ιστορικών τεκμηρίων χρονολογικά συμπεράσματα άναφέρονται δχι 

είς τήν συναγιογήν αυτήν, άλλ’ εις τήν πηγήν ταύτης. Όπωσδήποτε τό άναμ- 

φισβητήτως3 νεώτερον παράδειγμα τού "Ανωνύμου είναι ή μετάθεσις τού 

Ρωσιάνων Πεντακτένη (ή Πενταϊλάή Πεντακλά) είς τήν αρχιεπισκοπήν Λήμνου 

908 Β, ή γενομένη επί τού πατριάρχου Νικήτα Β'. 4 τού Μουντάνη (1187- 

1 Αλέξανδρος 904Ό καί 908ϋ, Ευστάθιος 90όΟ καί 9080, όπου τόν ονομάζει 

Ευστράτιον. 

2 ”Ιδε περί αύτοΰ κατωτέρω σ. 209. 

8 *0 άχοονολογήτως άναφερόμενος πατριάρχης Μιχαήλ είναι, όπως όρθώς ό 1.6- 

η ηί οι (Οηεπε Οΐιπδίί&ηιΐδ I 470, 515, 554) συνεπέρανεν, Μιχαήλ ό Α'. ό Κηρουλάριος 

(1043-1059), όχι ένας έκ τών κατόπιν ομωνύμων πατριάρχων, άφοΰ συνεχρόνισε προς 

τόν υπό τοϋ Ανωνύμου 908 Ο άναφερόμενον Γαγγρών Νικηφόρον, όστις καί υπογράφει 

τό 1082. "Οτι ό Εεηιιΐεη σ. 530 καί οί Γ. Ράλλη ς καί Ποτλής. Ε'. 3911 τον ταυ¬ 

τίζουν μέ τόν Μιχαήλ Γ'. τόν Άγχιάλου (1170-1177), οφείλεται προφανώς εΐς αβλεψίαν· 

* Νικήτας ό Α’. ό είκονομάχος (766-780) αποκλείεται, διότι αδύνατον ήτο νά ώνομά- 

ζετο οοιος πατήρ. 'Ο Κάλλιστος 1196 Ό, άναφέρων τό ίδιον παράδειγμα, το τοποθετεί 

επί τοϋ πατριάρχου Νικολάου τοϋ Γ'. τοϋ Κυρδινιάτου (1084-1111), επί τοϋ οποίου 

έγένετο ή αμέσους πρότερον άναφερομένη μετάθεσις τοϋ Ιεροσολύμων Σάββα (ΐδε κο,τωτ. 

σ. 211 κέξ.). Δυστυχώς τό πρόσωπον τού Πεντακτένη μου είναι έξ άλλων πηγών τελείως 

άγνωστον, ώστ’ έξ αύτοΰ δεν δύ.ναται νά εύρεθή, ποιος έ’χει δίκαιον. Προτιμώ) τήν 

παρ’Άνωνύμω χρονολόγησιν καί διότι τό πρόσωπον τοϋ Νικήτα είναι όλιγώτερον γνω¬ 

στόν καί διότι ή πλάνη τοϋ Καλλίστου έξηγεΐτ’ εύκολώτερα έκ τής προτέρας τοϋ Νικο¬ 

λάου μνείας. Είς παρομοίαν αιτίαν οφείλεται καί ότι ό Κάλλιστος 11960 παρέχει 

τήν Τυρόν (καί όχι τήν Καισαρείαν τής Παλαιστίνης) ώς έδραν τοϋ κατόπιν Ιεροσολύ¬ 

μων Σάββα- αμέσως ανωτέρω γίνεται έξ άφορμής Ίωάννου τοϋ Κωδωνάτου, λόγος περί 

τής μητροπόλεως Τύρου. 
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1190)* ώς αμέσως δέ αρχαιότερου δυναται νά θεωρηθή τό παράδειγμα του 

πατριάρχου Νικολάου Δ'. του Μουζάλωνος (1147 -1151) 908 Β. 

4. Ή τρίτη συναγωγή των περί μεταθέσεως παραδειγμάτων είναι τό 39. 

κεφάλαιον του 14. βιβλίου της Εκκλησιαστικής ιστορίας Νικηφόρου Καλλίστου 

του Ξανθοποΰλλου \ τό όποιον παρεμβάλλεται εις τό αυτό ακριβώς σημειον 

τής διηγήσεως, δηλαδή εις τά κατά την άνάρρησιν του Πρόκλου, εις τό 

όποιον το παρεμβάλλει καί ό Σωκράτης, ιόν όποιον καί παραφράζει απλώς 1 2. 

Άλλ9 ό Κάλλιστος δεν περιορίζεται εις τά παρά Σωκράτει παραδείγματα, 

προσθέτει καί άλλα μεταγενεστέρων χρόνων, κατά τό πλεΐστον, ή καί παρα¬ 

δείγματα πατριάρχων οι όποιοι επί των ήμερων του μετετέθησαν, διασκευά¬ 

ζει δέ τό δλον κεφάλαιον εις πραγματείαν περί μεταθέσεως επισκόπων. 

Ή διασκευή αυτή προεκλήθη προφανώς απο τας συζητήσεις περί τής 

κανονικότητος τής μεταθέσεως των πατριαρχών Νικηφόρου του Β . καί Γερ¬ 

μανού του Γ', σχετίζεται επομένως στενώτατα προς τό υπό διαπραγμάτευσή 

θέμα. Εντεύθεν καί δεν θά ήτο άκαιρος ή αυτολεξεί παράθεσις τής αρχής 

του κεφαλαίου, ή οποία περιέχει εξ άλλου καί διάκρισιν μεταξύ μεταθέσεο>ς 

καί μεταβάσεως, σοφιστικήν μέν πάντως καί δικολαβικήν, όπως ολαι αί δια¬ 

κρίσεις, που προσπαθούν λογικώς να εξηγησουν ο,τι ιστορικώς μονον δυναται 

νά εξηγηθή, άποκλίνουσαν δμως από τής παρά Κωνστ. Μ. ΡάλΛη σ. 29 κεξ. 

διακρίσεως καί των διακρίσεων των Βυζαντινών κανονικών Θεοδώρου Βαλ- 

σαμώνος 3, Δημητρίου Χωματιανου 4 * και Ματθαίου του Βλασταρη °. ΓΙαραλ- 

λήλως έθεσα την σχετικήν περικοπήν τοΰ Σωκράτους προς συγκρισιν καί 

χαρακτηρισμόν τοΰ τρόπου τής εργασίας τοΰ Καλλίστου. 

1 Μί^η6, ΡΟ 146, 1192- 1200. 
2 Ή έξάρτησίς του έκ τοϋ Σωκράτους δεν περιορίζεται μόνον εις τά παραδείγματα, 

ακόμη καί εις την αδικαιολόγητον (’ίδε κατωτέρου σ. 206) μνείαν των επιστολών του 

Κελεστίνου, άλλ’ εκτείνεται καί εις την διήγησιν του βίου καί των θαυμάτων του επι¬ 

σκόπου Τριράδος Σιλβανοϋ 1192 € - 1193 Ο, είς τον όποιον ό Σωκράτης αφιερώνει τό 

αμέσως επόμενον κεφάλαιον τοϋ βιβλίου του (VII ό7). 

3 Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα Β'. 19 καί 147. 

* Αυτόθι Ε 428. 

6 Αυτόθι 84. 
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Επειδή δέ τινες έπιφημίσαντες Επειδή δέ τινες φθόνω' φερόμενοι εν 

εκκλησιαστικόν κανόνα εκώλυσαν αίτίαις ποιούνται τον εκκλησιαστικόν χα¬ 

ζόν Πρόκλον ενθρονισθήναι, ήδη νόνα, μώμον ώσανει τω θείφ τούτω άνδρ'ι 

τον (I. τής) Κνζίκου δνομασΟέντα προστριδόμενοι, δτιπερ, Κνζίκου επίσκοπος 

επίσκοπον, βονλωμαι περ'ι τούτον χειροτονηθείς, εις τον τής Κωνσταντινον- 

βραχέα είπεΐν. ον μοι δοκονσιν πόλεως μετετέθη θρόνον, δίκαιον ήγημαι 

αληθενσαι οι τότε ταντα λέγειν βραχέ" αττα και περί μεταθέσεων ενταύθα 

έπιγειρησαντες, αλλ ή κατασκενά- διαλαβεΐν, ϊν εξω μέν αιτίας και Πρόκλος 

σασθαι φθόνω τφ προς τον Πρό- γένοιτο, και τή Εκκλησία εΐη τοντο Θεόν 

κλον ή άγνοεϊν και τους κανόνας ικανόν παράδειγμα είς ασφάλειαν, ώς αν 

και τα πολλάκις χρειοοδώς εν ταϊς μή ρόδιον εϊη ζτώ) βονλομένω παντι τοϊς 

έκκλησίαις γ εν ό μεν ο.. έλλόγως αυτή πεπρο.γ μένοις μέμψιν, ώς 

έτνχε^ περιάπτειν. και γάρ έμοι δοκονσιν 

οι τότε λέγειν έπιχειρήσαντες ή φθόνω φέ- 

ρεσθαι ή άγνοεϊν τον τε νουν των κανόνων 

και τά διαφόρως επί τε οικονομία και χρει- 

ο)δώς ταϊς έκκλησίαις γενόμενα. οϊ τε γάρ 

θείοι κανόνες και οΐ πάλ,αι τής "Εκκλησίας 

προστάται άδιάφορον εϊχον, οσάκις αν εύ¬ 

λογος χρεία καλοίη, τό από πόλεως είς πά¬ 

λαν μετάγειν επίσκοπον, και ταντα εί περί 

ενσεδείας ήν ή μετάθεσις ή περί ειρήνης 

ΐσως καί εκκλησιαστικής καταστάσεως. τήν 

γάρ μετάδασιν ό κανών ειργει, ον τήν μετά- 

θεσιν. ή μέν γάρ τό άδούλητον πάντως εμ¬ 

φαίνει καί άπροαίρετον επί γάρ των ώσανει 

άψυχων ή λέξις προζσ)άγεταΐ' ή δέ γε μετά- 

δασις επί των εμψύχων καί ώσανει έπιπη- 

δώντων τοϊς θρόνοις δι επαρσιν ΐσως καί 

σύγχνσιν. ήν μάλα καί ό κανών ενλόγως 

έπέχει, ώς μικρόν ύστερον πλατντερον δια- 

λήψομαι, τήν δ" εύλογον μετόθεσιν ονδα- 

μώς. καί γάρ πρώτος ό των "Αποστόλων 

κορυφαίος Πέτρος τής Ρωμαίων καθηγή- 

σατο πόλεως, εϊτα καί επί τήν "Αλεξάνδρου 

πάλαν πρώτος κλ^ήρω μετέδαινεν εν αίς 

Αίνον καί Μάρκον χειροτονήσας εφ έτέ- 

ρας πόλεις άνέτρεχεν (I. άπέτρεχεν ?). 

Ακολουθούν κατόπιν πολυάριθμα ιστορικά παραδείγματα, μετ' αυτά δέ 
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παρατίθενται εκ νέου τά περί τής διαφοράς μεταξύ μεταβασεως και μεταθε¬ 

τός 1197Ό καί αί περικοπαι από τάς έπιστολάς των Παπών Καλλίστου του 
Α'. (ό Νικηφόρος τον ονομάζει Κελεστινον) καί Αντέρωτος, περί των οποίων 
θά γίνη κατωτέρω λόγος. "Οτι ό Νικηφόρος, καί εις δσα παρέχει περισσότερα 
ή ό Σωκράτης, χρησιμοποιεί ετοίμους πηγάς, είναι καί έκ των προτέρων 
διά τον γνωρίζοντα τον τρόπον τής εργασίας του προφανές1, άποδεικνΰεται 
δέ καί από τά παραδείγματα, τά οποία παραθέτει. 

Τά παραδείγματα ταυτα δυνάμεθα νά χωρίσωμεν εις τρεις κατηγορίας, 

α') Εις εκείνα, τά οποία παρέχει ήδη ή παρά Σωκράτει συναγωγή καί 
τά όποια όλα, χωρίς εξαίρεσιν, παρέχει καί ό Νικηφόρος. 

β') Εις τά σύγχρονα του Νικηφόρου παραδείγματα, τά όποια εκείνος 
έξ Ιδίων προσέθεσε 1197 ΒΟ, των πατριάρχων Κωνσταντινουπόλεως Νικηφό¬ 

ρου Β'. του από Εφέσου (1260-61), Γερμανού Γ'. του από Αδριανουπόλεως 
καί Νήφωνος Α'. του από Κυζίκου (1311 -1314)2 των πατριάρχων Αλεξάν¬ 

δρειάς Αθανασίου του Β'. (1276-1316) 3 καί Γρηγορίου Β' του από Μέμ- 
φιδος (1316- 1320), των πατριάρχων Αντιόχειας Αρσενίου του από Τριπό- 
λεως, Κυρίλλου Β'. τοΰ από Τΰρου, Διονυσίου Α'τού από Πομπηϊουπόλεως, 

Διονυσίου Β' του από Μοψουεστίας και Σιοφρονιου Β. τοΰ απο Τυρου4 και 
των πατριάρχων Τεροσολυμων Αθανασίου (1313) τοΰ από Καισαρείας και 
Γαβριήλ τοΰ από Καισαρείας. 

γ') Εις τά μέχρι τής φραγκικής άλώσεως παραδείγματα, τά όποια ευρίσκο- 

μεν, πλήν δΰο δ, όλα καί εις τον Ανώνυμον τοΰ Εδ\ΛΓεπΐ£ΐ&ιι. Επειδή δ απο¬ 

κλείεται ό "Ανώνυμος νά είχεν ως πρότυπον τό ιστορικόν έργον τοΰ Καλλίσιου 

* Τήν έλλειψιν αύτοτελείας τοΰ Νικηφόρου άποδεικνύει και ιό γεγονός, οτι δεν 
άναφέρει διόλου τήν επί παχριάρχου Μανουήλ χοΰ Β'. συνοδικήν άπόφασιν. 

2 Ή μνεία τοΰ παχριάρχου τούτου καί των άλλων χρησιμεύει εις χρονολόγηοιν τοΰ 
έργου τοϋ Νικηφόρου. Ό Νήφων προφανώς δέν είναι πλέον πατριάρχης, όταν ό Νικη¬ 

φόρος έγραφε τό κεφάλαιον τούτο. 
3 “Ιδε περί τούτου Χρυσ. Παπαδόπουλλον, έν Έπετ. Βυζ. Σπουδών 6 (1929) 1-13. 

4 Εις τόν κατάλογον τοΰ Χρυσ. Π απαδ οπ ο ύλλου, εν Πανταίνψ 19 (1926) 145-8 

χρονολογούνται δλοι οί πατριάρχαι ούτοι περί τό 1300. Εις τόν παρά Ο. Κπτεΐονεΐτΐ] 

έν ΌΐοΐίοηηπίΓε ά’ΙιΐδΐοΪΓε εί άε §έο§Γ3ρ1ιίε 6θθ1έδΐ3δΙϊηιιεδ 111 698 κατάλωγον τοποθε¬ 

τείται 6 Αρσένιος 1283/4-1285/90 (οΰτω περίπου καί Κ. 1 3 η ϊη, αυτόθι IV 750), Κύριλ¬ 

λος ό Β'. 1285/90-1308?, Διονύσιος ό Α'. 1309? -1316?. Τών λοιπών είναι άγνωστοι αί 
χρονολογίαι· καί τά ονόματα των άλλως τε γνωρίζομεν άπό τόν Νικηφόρον καί μόνον. 

Πάντως ό διάδοχος τοϋ Σωφρονίου Ιγνάτιος άνήλθεν εις τόν θρόνον προ τοϋ 1344. 

4 Τοϋ Ρωσίας Θεοφύλακτου τοΰ άπό Σεβαστείας 1196 Ο καί τοΰ Κωσταντινουπόλεως 
Δοσιθέου τοΰ άπό Ιεροσολύμων 1198 Α. Καί περί μέν τοΰ δευτέρου γίνεται μάκρος λόγος 
κατωτέρω- τό πρώτον (τον αγνοεί 6 1>ε^αϊεη) όμως μου φαίνεται ύποπτον, δέν άπο- 

κλείεται δέ νά ύπολανθάνη σύγχυσις προς τόν Σεβαστείας Θεόδωρον, τοϋ οποίου τό ιστο¬ 

ρικόν έργον επικαλείται ό Ανώνυμος 90ο Ο περί τοΰ Αντιόχειας Αγαπίου. Η θέσιςτου 
τουλάχιστον έν τή απαριθμήσει καθιστά τήν υποψίαν πιθανήν. 
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άφοΰ καί περισσότερα παραδείγματα παρέχει1 καί πληρέστερος είλ'αι εις τήν 
αναγραφήν τών χρόνων 2 καί των πηγών 3 έ'χομεν τήν άπόδειξιν, ότι ό Νικη¬ 

φόρος έπεξειργάσθη έτοιμην συλλογήν τών παραδειγμάτων προγενεστέραν, 

τήν οποίαν καί πιστώς ακολουθεί όχι μόνον εις τάς ιστορικάς ανακρίβειας και 
τά σφάλματα4, αλλά καί άναφάσκων προς τάς ειδήσεις, τάς οποίας ό ίδιος 
παρέχει εις τό έργον του 5. Από τήν συναγωγήν ταυτην ή οποία δέν είναι 
δυνατόν νά είναι ή έκδεδομένη συναγωγή τοΰ Ανώνυμου 6, άλλ’ ή κοινή 

; πηγή, έξ ής ήντλησε καί εκείνος καί ό συντάκτης τοΰ Συνοδικού τόμου καί 
■ ό Κάλλιστος — τάποδεικνΰουν τά κοινά σφάλματα — πρέπει νά δεχθώμεν, ότι 

■ παρέλαβον ό Κάλλιστος και ό συντάκτης τοΰ Συνοδικοΰ τόμου καί δσας 
μαρτυρίας καί χωρία υπέρ τής μεταθέσεως αναφέρουν, ενώ ό Ανώνυμος 
περαορίσθη εις τήν άπάνθισιν τών παραδειγμάτων καί μόνον. 

Πρόκειται λοιπόν περί έργου μεγάλης πολυμαθείας, εις τό οποίον είχε 

1 II. χ. ό Νικηφόρος παραλείπει τό παράδειγμα Νικολάου τού Δ'. Μουζάλωνος 908 Β, 

ιήν μνείαν τής έπιδόσεως τής Κυζίκου εις ιόν αρχιεπίσκοπον Κύπρου 905 Λ. τυϋ ’Λθύρα 
καί Σεργενίιζης 908 Ο, τοϋ Αμαοείας Μιχαήλ 908 0, τό οτι ό Γαγγρών Νικηφόρος ήχο 
ηγούμενος Κοσμιδιου 908 Ο, τήν έπΐδοοιν τής επαρχίας Κορίνθου είς τόν ΙΙατρών 
905 ϋ κλπ. 

2 ΙΙρβλ. 901 Β <ν> 1192 Α, 908 1) οο 1189 0 κ. ά. 

3 Θεοφάνης, Νικήτα Δαυίδ βίος Ιγνατίου ΓΙατριάρχου, Σεβασχείας Θεύδωςιος. Λέων 
65» Συνόδων κλπ. 

4 Μερικά παραδείγματα, όπως τοϋ δήθεν Αλεξάνδρειάς Θωμά, τής χρονολογίας τοϋ 
Μ Κρήτης Βασιλείου κλπ., εξετάζονται κατωτέρω. 

6 Έν σ. 1193 Ό λέγει, οτι ό Αλεξάνδρειάς Πέτρος ό Μογγός υπήρξε πρότερον μητρο¬ 

πολίτης Εύχαΐτων (ΐδε κατωτ. σ. 210), καί παραπέμπει είς τήν κατόπιν διήγησιν τών 
γεγονότων τής πατριαρχείας του (XVI11-13 ΡΟ 147 σ. 133 κέξ.), όπου όμως παρέχονται 

| τά όρθά. Επίσης ακολουθών τό πρότυπόν του αναφέρει μεταξύ τών παραδειγμάτων του 
καί τό τοΰ Πρόκλου σ. 1193 0, λησμονήσας, οτι ακριβώς άπό τόν Πρόκλον έλαβεν αφορ¬ 

μήν να κάμη τήν παρέκβασιν περί μεταθέσεως. Τοιαύτην διπλήν μνείαν έχομεν καί 
1196 Β, όπου λέγεται καί ο τής Άντιόχου δε ποιμενάρχης είς τδ τής Μεγάλης 'Εκκλησίας 
πρώτον δφψίκιον μετατίθεται· επειδή δέν γνιορίζω άλλο παράδειγμα μεταθέσεως έκ τής 
Αντιόχειας πλήν τοΰ Εύδοξίου (360 - 9), εικάζω, ότι πρόκειται όντως περί αύτοϋ (άναφέ- 

ρεται άλλως τε είς αντίστοιχον θέσιν παρά τφ Άνωνύμφ 908 Α), καί ότι ό Νικηφόρος, 

όμιλήσας περί αύτοΰ έν αρχή 1189 Ο, επαναλαμβάνει και ένταΰβα τά κατ’αυτόν, παρα- 

λείπων ή ?>,ησμονήσας νά πρόσθεση τό όνομα, όπως καί προκειμένου περί τοΰ Ιεροσο¬ 

λύμων Σάββα. 

6 Ό Νικηφόρος είναι πληρέστερος τοϋ Ανωνύμου είς μερικά οημεϊα (δέν αναφέρω 
τά κακώς παραδιδόμενα ονόματα, όσα. όρθώς παρέχει ό Νικηφόρος, διότι εκεί πρόκειται 
ίσως περί φθοράς τοΰ κειμένου): Παρέχει 1196 Α τήν ακριβή χρονολογίαν τοΰ Ιερο¬ 

σολύμων Σάββα καί τά. περιστατικά τής έκλ,ογής του- δέν συγχέει 1196 ϋ τούς δύο Άνα- 

στασίους, τόν Δίκορον καί τόν Αρτέμιον, όπως ό Ανώνυμος 904 Ο πλ.ησιάζει περισσό¬ 

τερον προς τήν αλήθειαν τάσσων 1196 Α "Ανθιμον τόν Α' (535) επί Ιουστίνου (515-578) 

παρά επί Κωνσταντίου 904 β- παρέχει τό όνομα τοΰ δήθεν Αλεξάνδρειάς Θωμά 
1196 Α κλπ. 
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συγκεντρω&ή από διαφόρους κανονικός και ιστορικός πηγάς, ενίοτε αρκετά 
σπανίας'1, παν δ,τι δικαίως ή αδίκως ήδύνατο νά προσαχθή σχεπκώς προς τό 
ζήτημα τής μεταθέσεως. Καί επειδή τοιαΰτη μονογραφία ασφαλώς θ’ αφωρ- 

μήδη από συγκεκριμένον περιστατικόν τής εκκλησιαστικής πολιτικής, ευκο- 

λον είναι νά καθορίσωμεν τούς χρόνους περίπου, καθ’ οΰς τό εργον τούτο 

συνετάχθη. 
5. "Οντως δέ γνωρίζομεν, δτι κατά τον 12. αιώνα ή Εκκλησία δυο φοράς 

συνεταράχδη και σχίσματα ειδεν εξ αφορμής μεταθέσεως εις τον πατριαρχι¬ 

κόν θρόνον τή: Κωσταντινουπόλεως. 

Περί τά τέλη τού 1147, καθαιρεθέντος ήδη την 26. Φεβρουάριου του 
πατριάρχου Κοσμά Β' τού Αττικού2, ανεβιβάσθη υπό Μανουήλ τού Κομνη- 

νού εις τον θρόνον ό πρώην αρχιεπίσκοπος Κύπρου Νικόλαος 6 Μουζάλων, 

οστις παραιτηθείς έζη εις την μονήν Κοσμιδιου. Η άνάρρησις δμως^αύτη 
προεκάλεσε σχίσμα τής πλειονότητος των αρχιερέων, ένεκα τού όποιου ηναγ- 

κάσθη εις τό τέλος νά παραιτηθή 6 Νικόλαος μετά τριετίαν περίπου λ Εν 
τούτοις ή τότ’ έγερθεΐσα, άμφισβήτησις δεν άνεφέρετο τόσον εις τό ζήτημα 
τής μεταθέσεως4, άλλ’ εις τό δτι ό Νικόλαος, παραιτηθείς τής αρχιεπισκοπής 

Κύπρου, εΐχε παραιτηθή ταυτοχρόνως καί τής άρχιερωσυνης 

Διά τούτο καί διότι άναφέρονται, δπως εΐδαμεν, νεώτερα καί τού Μου- 

ζάλωνος παραδείγματα υπό τού Ανωνύμου καί τού Καλλίστου, κλίνω μάλ¬ 

λον νά παραδεχθώ, δτι ή σύνταξις τού περί μεταθέσεως έργου συμπίπτει μέ 
τάς έριδας, τάς οποίας επροκάλεσεν ή κατά τό έτος 1191 αναβίβασις εις τον 
θρόνον τής Κωσταντινουπόλεως τού βενετικής καταγωγής πατριάρχου Ιεροσο¬ 

λύμων Δοσιθέου τού Α'. υπό τού βασιλέως Ίσαακίου τού Αγγέλου, ή οποία 
επροκά?^εσε δεινόν μεταξύ τών αρχιερέων τού θρόνου σχίσμα καί οχλαγωγίας 

* Π. χ. τό εργον τοϋ Σεβαστείας Θεοδώρου, αί έπιστολαί τοϋ Καλλίστου και τοϋ 

Άντέρωτος, ή περί τοΰ Τύρου Φωτίου πράξις τής έν Χαλκηδόνι συνόδου, ή προς Κολω- 

νιεϊς έπιστο?ώ τοΰ Βασιλείου κλπ. 
2 Τό πρακτικόν τής καθαιρέσεώς ευρίσκεις προχείρως παρά Ράλλη και Ποτλή 

Ε'. 307-13. Πρβλ. καί Ν ικήτ. Άκο μ ινάτον σ. 106 Β. 

3 Κίνναμος II 18. Ρ. Οΐιαίππ άου, Ιεπη Π Οοπιιηέηε βΐ Μ&ηαεί Οοιηπιέηο (Ρεπ5 

1912) 636 κέξ. Ό οο<1. ν&ΐίο. Ρεί&ΐ. £Γ. 388 τοϋ 13. αίώνος διασφζει(φ. 39-59) ποίημα 

τοΰ πατριάρχου τούτου έξ 892 Ιάμβων, άναφερόμενον πιθανώς εις τά γεγονότα ταυτα 

της πατριαρχείας του, τό όποιον θά έπρεπε νά έκδοθή κάποτε. 

4 Διά τοΰτο αναφέρει τό παράδειγμα ο Ανώνυμος 908 Β. 

6 "Ιδε περί τοΰ ζητήματος τον λόγον τοΰ Μεθώνης Ν ικολάου, Περί τής έπι τη 

καταοτάσει τοΰ πατριάρχου αντιλογίας καί περί ιεραρχίας, τον όποιον έξέδωκεν ο 

Ανδρόνικος Δη μη τρακόπουλλος, Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη Α'. (Λιψία 1866) 

266 κέξ. Εκεί σ. 284 γίνεται μνεία καί τής επιστολής τών έν Έφέσφ πατέρων προς την 

σύνοδον Παμφυλίας περί τοΰ μητροπολίτου Ευσταθίου, περί ής ΐδε τάς παρατηρήσεις 

τοΰ Ζωναρά καί τοΰ Βαλσαμώνος (Ράλλη - Ποτλή Β'- 206 κέξ.). 
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καί μίσος τού λαού κατά τοΰ Δοσιθέου, ώδήγησε δέ εις την ταχεΐαν αυτού 
παραίτησιν1. Ή μετάθεσις αύτη είναι τό τελευταίον χρονολογικώς παράδει¬ 

γμα παρά Νικηφόρω2, ενώ ό Ανώνυμος παραλείπει μέν τούτο, αναφέρει 
δμως μόνον προγενέστερα τούτου παραδείγματα· έξ οΰ συμπεραίνω, δτι ή 
έκδοθεΐσα συναγωγή έχει άπανθισθή 3 εκ τοΰ περί μεταθέσεως έργου κατά 
τούς χρόνους εκείνους περίπου, ΐσοος καί χάριν τών τότε συζητήσεων4, οτε ή 
μετάθεσις τοΰ Δοσιθέου δεν ήτο ακόμη θεμιτόν ν’ άναφερθή ως προηγού- 

μενον, καθώς ύστερον υπό τοΰ Νικηφόρου, αφού δά περί αυτήν έστρέ* 

φετο ή έρις. 

"Οτι δέ τότε τό ζήτημα τής μεταθέσεως ειχεν έξετασθή διεξοδικώς καί μέ 
πνεύμα ευνοϊκόν προς την κανονικότητ’ αυτής, άποδεικνύει ή παρ’ Άκομι- 
νάτω διήγησις. Ό ηθικώς αξιολύπητος, αλλά τετραπέρατος Ίσαάκιος, προβλέ- 

πων τάς αντιρρήσεις τών κληρικών εναντίον τής μεταθέσεως, προσφάτους άλλως 
τε καί από τό έπεισόδιον τού Μουζάλωνος5, έκάλεσε τον διαπρεπή νομο¬ 

μαθή τής εποχής Θεόδωρον τον Βαλσαμώνα, πατριάρχην τής Αντιόχειας, 

καί του ανέθεσε νά έξετάση τό ζήτημ’ από πάσης άπόψεως, αφού άφήκε νά 
εννοηθή, δτι επιθυμία του είναι ν5 άναβιβάση αυτόν εις τον θρόνον τής 
Κωσταντινουπόλεως, άν ή μετάθεσις δεν ήτο αντικανονική. Ό Βαλσαμών, 

κολακευθείς εις τήν φιλοδοξίαν του από την πρότασιν αυτήν τοΰ βασιλέως, 

* Ή κυριωτέρα πηγή περί τούτου είναι Νικήτας ό Άκομινάτος σ. 529 κέξ. 

Εις τά Άνάλεκτα Τεροσολυμιιικής Σχαχυολογίας Β'. (Πετρούπολις 1894) 362-71 έδη- 

μοσίευσεν ό Α. Παπαδόπουλλος Κεραμεύς έκ τοΰ πατμιακοϋ κωδικός 366 τρία 

επίσημα έγγραφα, σχετικά προς τήν παραίτηοιν τοΰ Δοσιθέου καί τήν κατάπαυσιν τοΰ 

σχίσματος. Πρβλ. καί Χρυσ. Παπαδοπούλ?^ου, Ιστορία χής Εκκλησίας Ιεροσο¬ 

λύμων (Ιεροσόλυμα-Αλεξάνδρεια 1910) 405 κέξ. 

* Σ. 1197 Α. Ευθύς κατόπιν μεταβαίνει ό Νικηφόρος είς τά σύγχρονα παραδείγματα. 

3 "Οτι περί απανθίσματος πρόκειται, άποδεικνύει καί τό δτι έν αρχή τά παραδεί¬ 

γματα παρέχονται διεξοδικώτερον καί μέ ακρίβειαν μεγαλυτέραν. ένφ κατόπιν αί πλη- 

ροφορίαι γίνονται ισχνότεροι καί ξηρότεραι — φαινόμενον σύνηθες εις τούς άπανθιστάς 

(εχοετρΙοΓΟδ). "Οτι δέ περιείχοντο είς τό πρότυπον τοΰ Ανωνύμου καί νομικαί παρα¬ 

τηρήσεις, δχι μόνον Ιστορικά παραδείγματα, άποδεικνύει ή φράσις δτι ή μετάβασις κεκώ- 

λνται,ον μην ή μετάθεσιςί άτόπως σήμερον καί άκαίρως έπιφερομένη μετά τήν μνείαν τών 

έπιστολών τοΰ Κελεστίνου — σημεϊον δτι πρόκειται περί υπολείμματος. 

4 Πρβλ. τάς πολυαρίθμους συναγωγάς, δσαι έν αμοιβαία έξαρτήσει συνετάχθησαν 

έξ αφορμής τής εκβολής τοΰ Αρσενίου. 

6 Ό κατάλογος τών πατριαρχών υπό Νικηφόρου Καλλίστου αναφέρει (Μί^πε, ΡΟ 

147, 464 0), δτι ό Δοσίθεος δίς έπατριάρχευσε, κατά πρώτον όλίγας μόνον ημέρας προ 

τοΰ Λεοντίου. Τό πράγμα, έπιβεβαιούμενον καί από τά λεγάμενα τοΰ Ν. Άκομινάτου 

σ. 532 κέξ-, αμφισβητείται αδίκως υπό τοΰ Β&πάυΓΪ (αυτόθι σ. 508). Προφανώς ή 

γνωμοδότησις τοϋ Βαλσαμώνος έγένετο προ τής πριότης πατριαρχείας τοΰ Δοσιθέου. 

Πρβλ. περί τοΰ ζητήματος τής πριότης πατριαρχείας τοϋ Δοσιθέου Α. Μηλιά ράκη, 

Μολυβδόβουλλον Δοσιθέου Πατριάρχου (Διεθνής Έφημερίς Νομισματικής Αρχαιολο¬ 

γίας 2 [1899] 213-218), 
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* 

εβαλε τά δυνατά του ν' απόδειξη, οτι καί νομικώς και ιστορικώς η μεταδεσις 
δεν είναι αθέμιτος, κατοόρθωσε δέ να πειση και τους άλλους αρχιερείς, (σστ 
έγγράφως νά βεβαιώσουν ενώπιον του βασιλέως, δτι ή μετάθεσις δεν προσ¬ 

κρούει εις τούς κανόνας. Κατέ/ων τούτο τό κείμενον ό βασιλεύς ήδυνατο δχι 
μόνον εις την μετάθεσιν τού Δοσιθέου νά προβή, μετά πομπής μάλιστα 
μεγαλοπρεπούς ένθρονισθέντος, ώς διά νά είρωνευδή τούς φενακισΟέντας ψ 

αρχιερείς, αλλά καί κατόπιν εις την σύνοδον, ή οποία άπεψάσισε νάέπανέλθη 
ο Δοσίθεος εις τον θρόνον των Ιεροσολύμων, ίσχυρίζετο, δτι δχι διά τδ ακα¬ 

νόνιστου τής μεταθέσεως, αλλά μόνον προς άρσιν των σκανδάλων καί γαλή- 

νευσιν τής Εκκλησίας συγκατανεύει εις την άπομάκρυνσιν τού Δοσιθέου. 

Είναι λοιπόν παράτολμου νά υποθέσωμεν, δτι ή κοινή πηγή τού Ανω¬ 

νύμου, τού Συνοδικού τόμου καί τού Καλλίστου είναι σύγχρονον προς τά 
γεγονότα τού 1191 κείμενον, προερχόμενου αμέσως ή εμμέσως από τήν γρα¬ 

φίδα τού σοφωτάτου νομομαθούς τού Βυζαντίου, Θεοδώρου τού Βαλ- 

σαμώνος, τής πολυμαθείας τού οποίου διασφζει ακόμη σημαντικώτατα 
λείψανα; Τό δτι εις τά υπομνήματα εις τούς κανόνας τής έν Αντιόχεια συν¬ 

όδου, δπου 6 Βαλσαμών πραγματεύεται τό ζήτημα τής μεταθέσεως1, δεν άνα- 

φέρονται υπέρ τής μεταδέσεως τόσαι μαρτυρίαι και τόσα παραδείγματα, δεν 
δύναται νά προσαχθή εναντίον τής ύποδέσεώς μου* διότι τα υπομνήματα 
ταΰτα είναι προγενέστερα τού 1191, αφού εγραφησαν, όπως δεικνύει ό 
τίτλος, προτού νά χειροτονηθή δ Βαλσαμών πατριάρχης Αντιόχειας. Όπωσ- 

δήποτε δεν επιτρέπεται αμφιβολία, οτι τό περί μεταδέσεως τούτο εργον2 

πρέπει ν’ άναχδή εις τό τέλος τού 12. αίώνος καί νά σχετισδή προς τήν άνάρ- 

ρησιν τού Δοσιθέου. 

ΥΙ ·ϊ 
1. Υπέρ της κανονικότητος τής μεταδέσεακ προσάγει ό Συνοδικός τόμος 

άφ’ ενός μέν μαρτυρίας συνόδων καί πάτερων, άφ ετέρου δέ ιστορικά προη¬ 

γούμενα. Άλλ’ αΐ μαρτυρίαι αΰται, είτε παρελήφδησαν άβασανίστως, είτε 
-καί έν πλήρει έπιγνώσει τού περιεχομένου των παρετέδησαν, διά νά κατα- 

πλήξουν καί παραπλανήσουν (τούτο είναι καί τό πιδανοαερον), δεν διαλαμ¬ 

βάνουν δ,τι. αφήνουν οΐ συνοδικοί νά πιοτευδή. Διά τούτο καί παρατίθενται 
κατά τρόπον αόριστον χωρίς ακριβείς παραπομπάς, σκοπίμως φυσικά. Διότι 
ό μέν 21. κανών τής έν “Αντιόχεια συνόδου (341) επαναλαμβάνει τόν 15. 

1 Ρ ά λ λ η - Π ο χ λ η Β'. 19 κεξ. 

2 “Οτι ή γνωμοδότησές εΐχε δοθή έγγράφως εις τόμον συνοδικόν, μαρτυρεί ρητως ό 

Άκομινατος σ. 532 καί αυτός ό βασιλεύς εις τά πρακτικά τής συνόδου σ. 363, 24 κέξ. 

Έξ αυτών επίσης μανθάνομεν, δτι ή μετάθεσις ένεκρίθη υπό τής συνόδου επί τή βάσει 

άλλων προηγουμένων (ακολούθως προηγηααμέναις λοιπούς εκκλησιαστικούς διαφόροις πρά- 

ξεαι), τά όποια προδήλως περιείχοντο εις τόν σχετικόν τόμον. 
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κανόνα τής έν Νίκαια, 6ι“ ού απαγορεύεται ρητώς ά)ς αντικανονική ή μετά- 

θεσις1, ό δέ 5. τής έν Χαλκηδόνι (451) έπικυροι τούς μέχρι τού χρόνου εκεί¬ 

νου ίσχύοντας. Ούτε πάλιν ή μεταξύ τού Τυρου Φωτίου καί τού Βηρυτού 
Ευσταθίου έρις, τήν οποίαν έξήτασεν εις ανεπίσημόν τινα συνεδρίαν ή έν 
Χαλκηδόνι σύνοδος2, άναφέρεται εις τό ζήτημα τής μεταθέσεως των επισκό¬ 

πων, δπως θέλει νά πιστεύσωμεν ό συντάξας τόν Συνοδικόν τόμον '3. Πρόκει¬ 

ται εις τήν πραγματικότητα περί τού έξης: 

Έπί τής βασιλείας Θεοδοσίου τού Β' είχε κατορθώσει ό Βηρυτού 
Ευστάθιος ν’ άναγνιορισθή ή Βηρυτός διά συνοδικής άποφάσεως τού Κω- 

σταντινουπόλεως Άνατολίου ώς μητρόπολις, εις τήν οποίαν νά υπαχθούν, 

άποσπώμεναι από τής μητροπόλεως Τυρου, αί έπισκοπαί Βυβλου, Βότρυος, 

Τριπόλεως, Όρθωσιάδος καί Άνταράδου. Ό Τύρου Φοκιος ήρνήδη κατ’ 

άρχάς ν’ αναγνώριση τήν άπόφασιν, προέβη μάλιστα καί εις χειροτονίαν 
τριών επισκόπων. Άλλ’ ο Άνατόλιος έξαπέλυσε κατ’ αυτού άφορισμόν, ήκυ- 

ρωσε τήν χειροτονίαν των δύο επισκόπων, τούς οποίους καί ύπεβίβασε 
(πράγμα πρωτάκουστον) εις τήν τάξιν των πρεσβυτέρων, έξηνάγκασε δέ κατά 
τούτον τόν τρόπον τόν Φώτιον νά ύπογράψη καί αυτός (σημειώσας δμο^ς 
οτι εξαναγκαζόμενος υπογράφει) τήν συνοδικήν άπόφασιν, τήν οποίαν ειχεν 
υπογράψει καί ό Αντιόχειας Μάξιμος ό Α', δστις, δπως τουλάχιστον κατόπιν 
ίσχυρίσθη, δεν είχε λάβει μέρος εις τάς σχετικός συζητήσεις, υπέγραψε δέ καλή 
τή πίστει κατά σύστασιν τού ’Ανατολίου. Μετά τινα δμως έτη επωφελούμε¬ 

νος ό Φώτιος τήν έν Χαλκηδόνι σύνοδον ύπέβαλεν εις τόν αύτοκράτορα Μαρ- 

κιανόν δέησιν, εις τήν οποίαν έκθετων τά γεγονότα ζητεί νά του άποδοθή 
τό δίκαιον. Ό βασιλεύς παρέπεμψε τήν δέησιν εις τήν συνεδριάζουσαν σύν¬ 

οδον, ή οποία καί έπελήφθη πράγματι τής ύποθέσεως, εις τήν συνεδρίαν της 
τής 20. Όκτιοβρίου 451, παρά τάς διαμαρτυρίας τού Ευσταθίου, δτι έπρεπε 
νά τελειώσουν πρώτα τάς δογματικός συζητήσεις. Ό Φώτιος έν τέλει έδι- 

καιώθη, ένεκρίδη δέ και πρότασις τού Σεβαστοπόλεως Κεκροπίου, καδ ήν 
ούδεμία πολιτικής εξουσίας διάταξις σχετική μέ τά εκκλησιαστικά πράγματα 
δύναται ν’ άναιρέση τών κανόνων τάς διατάξεις4. 

Ελάχιστα καί δχι από τής κανονικής του άπόψεως θίγει τό ζήτημα ό 
Βασίλειος εις τήν 227. επιστολήν του 5 προς τόν κλήρον καί τόν λαόν τής 

1 Θά ήδύναντο μόνον ν1 αναφέρουν τήν 14 (1Β). κανόνα χών Αποστόλων, τόν όποιον 

επικαλείται καί ό Σωκράτης VII 36. 

2 Μ & η 3 ί VII 85 κεξ. 

3 § 8. Τό άρθρον τό σχετικόν δέν είναι επιτελεντιον, αλλά παρεμβάλλεται αμέσως 

μετά τήν 4. πράξιν· άλλ’ είς τάς συλλογάς κανόνων, τάς οποίας συνήθως έχρησιμοποίουν 

οί Βυζαντινοί, φέρεται τό πρακτικόν τούτο μετά τούς κανόνας, είς τό τέλος. 

4 Ίδέ και Ηείείε, Οοηοιίϊεη^εδοΐιίαίιίε 2 (Ρτεϊδατ^ 1856) 444 κέξ. 

δ Τής επιστολής αυτής, ώς σχετιζομένης κάπιος προς χό ζήτημα τής μεταθέσεως, 

υπάρχει άντίγραφον είς τόν Βαροκκινόν κώδικα φ· 264ν. Τουλάχιστον δέν κατώρθίΰσα 
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Κολωνίας, οί όποιοι., άγανακτισμένοι διά την μετάθεσιν του αρχιερέως των 

Εύφρονίου εις την Νικόπολιν, ήπείλουν νά καταφΰγουν ακόμη καί εις τά 

δικαστήρια* ό Βασίλειος προσπαθεί νά τους καθησυχαση, διαβεβαιώνων δη 

την μετάθεσιν ϋπηγόρευσαν σοβαραι τής Εκκλησίας αναγκαι. 
2. Περί τής μικρά; πραγματείας τού Φωτίου § 12, εις την οποίαν συν- 

εκέντρωσεν ό πατριάρχης παραδείγματ’ ανωμάλων περιπτώσεων πειθαρχίας 

εκκλησιαστικής καί οικονομίας, ειπον ήδη, οτι ούδαμοϋ γίνεται λόγος περί 

μεταθέσεοις. Αλλά καί ή επιστολή του πάπα Κελεστίνου του Α'. (422 - 432) 

§ 11 προς τον Αλεξάνδρειάς Κύριλλον, τον Αντιόχειας Ίωάννην καί τον Θεσ¬ 

σαλονίκης Ροϋφον, την οποίαν επικαλείται ήδη ό Σωκράτης1 καί μετ’αυτόν 

πάντες οί περί μεταθέσεως γράψαντες, αμφίβολον είναι, αν υπήρξε ποτέ. 

Διότι ή μέν φερομένη προς τούς εΐρημένους ίεράρχας τής Ανατολής ελληνιστί 
καί λατινιστί 12. επιστολή του Κελεστίνου 2 ούδέν περί τοΰτου διαλαμβάνει, 

άλλην δ’ επιστολήν εξ αφορμής τής εκλογής του ΙΊρόκλου αδύνατον ήτο νά 

είχε γράψει ό Κελεστΐνος, άφοΰ άπέθανε τό 432, μόλις έμαθε τήν άνάρρησιν 

του προκατόχου τοϋ Πρόκλου Μαξιμιανοϋ εις τον θρονον τής Κωσταντινου- 

πόλεως, δυο καί πλέον ετη προ τής άναρρήσεως τοϋ Πρόκλου, είχε δ’ έξ 
άλλου προ πολλοΰ αφορίσει τον Αντιόχειας Ίωάννην. Αλλά καί ή ΰπόθεσις 

τοϋ ΤίΠεηιοπΙ, οτι αι έπιστολαί τοϋ Κελεστίνου έγράφησαν τό 431 μετά 

τήν εξωσιν τοϋ Νεστορίου, οτε είχε καί πάλιν τεθή ή υπόψη φιότης τοϋ Πρό¬ 

κλου, είναι απίθανος, διότι δεν βλέπει κανείς τον λόγον, διατί ό Κελεστΐνος 

νά μή άπευθυνθή, όπως καί εις άλλας περιστάσεις, κατ’ ευθείαν προς τον 

κλήρον κοί τον λαόν τής Κοισταντινουπόλεως 3. 

Καί αληθές μέν είναι, οτι ό Νικηφόρος Κάλλιστος παραθέτει εις τό 

τέλος τοϋ περί μεταθέσεων κεφαλαίου του σ. 1197 Θ- 1200Β αυτολεξεί περι- 

νά ευρώ μεταξύ των έργων τοϋ Βασιλείου άλλο σύγγραμμα, είς τό οποίον νά εξετάζεται 

τό ζήτημα τούτο. "Οτι τό κείμενον § 8 αναφέρει κανονικά τοϋ Βασιλείου κεφάλαια, εν οίς 

αυτός εν διατίθεται έκκληοι&ν επισκοπικά μετατιθέμενος άρια, είναι, νομίζω, μεγαλόστομος 

καί σκοπίμως σκοτεινή πεοίφρασις, προορισμένη νά. κάμη έντύπωσιν είς τούς πολλούς, 

οΐ όποιοι οΰτε θά ήθελαν ούτε θά ήμποροΰσαν νά εξακριβώσουν τήν παραπομπήν. Είς 

τάς προς τον Ίκονίου Άμφιλόχιον τρεις κανονικός έπιστολάς (άρ. 188, 199 καί 217) δεν 

γίνεται λόγος περί μεταθέσεως επισκόπων. «,>5ψ 
1 VII 40 σ. 829. Ό Συνοδικός τόμος παραπέμπει, πλήν τοϋ Σωκράτους, καί είς τον 

Σωζομενόν, είς τον όποιον καί μόνον παραπέμπει ό Ανώνυμος 908 Α. Άλλα τό έργον 

τοϋ Σωζομενοϋ δεν φθάνει μέχρι τής εκλογής τοϋ Πρόκλου. Ο Ανώνυμος επίσης απο¬ 

δίδει είς τον Κελεστΐνον πλημμελώς τήν μεταξύ μεταβάσεως καί μεταθέσεως υστερογενή 

καί σοφιστικήν διάκριση·, περί ής ΐδε σ. 198 κέξ. 

2 Μ ϊ § η 6, Ρείχ. Εεΐίπ» 50 σ. 465 κέξ. 

3 Περί τούτου ΐδε τάς σημειώσεις των παλαιών εκδοτών τής αλληλογραφίας τοϋ 

Κελεοτίνου παρά Μί§ηε σ. 562 κέξ. 
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κοπήν από τά άεοΓ6ί& 1 τοϋ Κελεστίνου, πρόκειται ομοις κατ' αλήθειαν περί 
τής ψευδεπιγράφου 2. επιστολής τοϋ Πάπα Καλλίστου τοϋ Α'. (218-223) 

Άά οηιηοδ Οαΐΐί&πιηι ορίδοοροδ, τήν οποίαν ευρίσκεις λατινιστί παρά 
Μί§Π6 2. Ή σΰγχυσις προς τον Κελεστΐνον, όφειλομένη ίσως εις τάς πηγάς 
τοϋ Νικηφόρου, προεκλήθη και έκ τοϋ οτι φέρεται καί τοΰτου επιστολή (άρ. 21) 

αά ερίδοοροδ ΟαΙΗαηιπι. Πλαστή επίσης είναι καί ή επιστολή τοϋ Έλληνος 
Πάπα3Λντέρωτος (235 - 236), τον όποιον ό Νικηφόρος ή ή πηγή του ονομά¬ 

ζουν Αντερων, δη?αχδή Άντερων, κακώς άποδίδονιες τό λατινικόν Απΐεηΐδ 3. 

Τήν επιστολήν ταΰτην παρέχουν μόνον λατινιστί ό Μαηδί 4 και ό Μί§ηε ύ. 

Ελληνικόν κείμενον ταΰτης, δπως καί τής τοϋ Καλλίστου, δέν κατώρθωσα, 

παρ’ ολας μου τάς αναζητήσεις, νά εϋρω. Εντεύθεν καί δέν δύναμαι νά εΐπω 
ακριβώς, πόθεν ό Νικηφόρος παρέλαβε τά δυο ταϋτα χωρία* ασφαλώς όμως 
έκ κανονικού τίνος συγγράμματος, όπου διά μακρών έξητάζετο τό ζτμημα τής 
μεταθέσεως των επισκόπων. Όπωσδήποτ’ αξίζει, νομίζω, νά παρατεθή πλή¬ 

ρες τό κείμενον 0: 

"Ο δη καί Κελεστΐνος δ τής"Ρώμης επίσκοπος εν τοΐς παρ' αντω καλον- 

μένοις σεκρέτοις (I. δεκρέτοις) εν κεφαλαίω δεντέρω παραδεικννς τάδε κατά 

ρήμα διέξεισι.: Εϊπερ επίσκοπος ώψελείας χάριν μετατεθείη, μή δι έαντον 

τοντο ποιείτω, αλλά των αδελφών άναγκαζόντο:ν καί τή αυθεντία τής Ιεράς 

τήσδε καθέδρας τήν πράξιν τελείτω, μή κενοδοξίας χάριν, αλλ’ ώψελείας ενεκεν 

ή ανάγκης. Τά ίσα δε καί Αυτέριος ό σννεπίσκοπος τοντφ διαγορενει οντω 

κατά ρήμα διεξιών: Τήν μετάθεσιν των επισκοπούν γινώσκετε κοινής ώψελείας 

1 Ό Νικηφόρος τα ονομάζει σέκρετα, αντί δέκρετα. Τό σφάλμα δέν οφείλεται κατ’ 

ανάγκην είς τούς αντιγράφεις. 

2 ΡΟ 10, 125 κέξ. Ή παρά Νικηφόροι περικοπή άναγινώσκεται σ. 128 Α. Ώς πρός 

τήν άπόδοσιν παρατηρώ, οτι τό ?>.ατινικόν κείμενον έχει ίηνθαηΐίόιΐδ αντί άναγκαζόντων, 

παραλείπει δέ τάς λέξεις ή ανάγκης. 

3 Τό ορθόν παρέχουν ό Ευσέβιος. Έκκλ.Τσ. 6,29 καί ή άνευρεθεϊσα επιτύμβια πλάξ. 

4 I 763 - 8. 

6 ΡΟ. 10,169 Α. 

β Παραλλαγάς των δύο κειμένων σημειώνω τάς εξής: Τό λατινικόν κείμενον παρα¬ 

λείπει, διά λόγους σχετιζομένους προφανώς πρός τήν έκκ?>.ησιαστική ν πολιτικήν των 

Παπών, τάς λέξεις είτ έκεΐθεν μετέβη είς Αλεξάνδρειαν, ενφ τήν μετάβασιν τοϋ Πέτρου είς 

Αλεξάνδρειαν αναφέρει ό Κάλλιστος μεταξύ των πρώτων παραδειγμάτων τής μεταθέ¬ 

σεως σ. 11800. Επίσης αντί των λέξεων τί) των* Αποστόλο>ν σνμβονλ}] παρέχει τό λατινικόν 

κείμενον ροριιΐοπιαι ςοπείΐίο· τό ορθόν εΐναι φυσικά Αποστόλων, διότι είναι προφανής 

ή προσπάθεια τοϋ πλαστογράφου νά προσδώση άποστολικότητα είς τό εθιμον τής μετα¬ 

θέσεως· χάριν τούτου επινοεί καί τάνύπαρκτα παραδείγματα τοϋ Ευσεβίου καί τοϋ Φήλι- 

κος. Τουναντίον τό λατινικόν κείμενον μας βοηθει νά συμπληρώσωμεν μετά τό μετατί¬ 

θεται τάς έκπεσούσας λέξεις ουδέ μετατίθεται (ηεο ίΓεπδίεηιΐΓ) καί νά διαγράψωμεν τό ή 

μετά τό δυναστεψ, νά συμπληρώσωμεν μετά τό εξωσθείς τάς λέξεις ή εξαναγκαστείς 
(ειιΐ πεοβεεϊίεΐθ οοεοίιΐδ) καί αντί τοϋ παρ’ ετέρων νά γράψωμεν παρ’ ετέρων μετενθρο- 

νιοθείς (&5 αΐϋδ ίχ&ηδίαίιΐδ βί ϊηΐίίΓοηίζεΙυδ εδΐ). 
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ενεκεν ή εξ άνάγκης έξεϊναι γίνεσθαι, ον μην επιθυμία τον τυχόντος ή και 

δυναστεία. Πέτρος γάρ 6 ιερός ήμών διδάσκαλος και έξαρχος των 3Αποστόλων 

έξ Αντιόχειας ώφελείας χάριν μετετέθη εις Ρώμην, είτ εκεϊθεν μετέβη εις 

Αλεξάνδρειαν, ώς έκέίσε μάλλον ώφελησαι δυνάμένος. Ευσέβιος δε εκ τίνος 

μικράς πόλεοος τη άποστολική αυθεντία μετετέθη εις Αλεξάνδρειαν. Ομοίως 

και Φήλιξ εκ τής πόλεως, καθ' ήν ετάχθη τή εκλογή των πολιτών, διά τε την 

διδασκαλίαν και τον αγαθόν βίον, ον είχε, τφ κοινω των επισκόπων και των 

λοιπών Ιερέων καί τή των ’ Αποστόλων συμβουλή μετετέθη εις "Εφεσον. Ουδέ 

γάρ μεταβαίνει εκ πόλεως εις πόλιν ό μή τή οικεία επιθυμία ή κενοδοξία τούτο 

ποιων, άλλ' ώφελεία τινί ή ανάγκη διά τής των ετέρων προτροπής καί τής βου¬ 

λής των ίσχνροτέρων μετατίθεται, (ουδέ μετατίθεται) έξ ελάττονος πόλεως 

προς μείζονα δ τούτο μή κενοδοξία μήτε μην οίκείω θελήματι ποιων, αλλ ή 

δυναστεία [ή] τής οικείας καθέδρας έξωσθείς ή έοτ ώφελεία του τοπον ή του 

λαόν, ονχ υπερηφάνως, άλλα ταπεινοτέρως παρ' ετέρων (μετενθρονισθείς). 

3. Άλλα και τά παραδείγματα δεν είναι δλα ίστορικώς αναμφισβήτητα. 

Έκ των πολυαρίθμων παραδειγμάτων του Σωκράτους, του Ανώνυμου, του 
Νικηφόρου συναντώμεν ενταύθα 10 μόνον παραδείγματα πατριάρχων καί ενα 
παράδειγμα μητροπολίτου, άναφερόμενα κατά προτίμησιν έίς τά γνωστότερα 
καί παλαιότερα πρόσωπα1. Καί τά ένδεκα παρατίθενται δια μακροτερων υπό 
του Ανωνύμου καί τού Νικηφόρου, ανάγονται δέ, όπως άποδεικνύουν αίκοιναί 
παρεξηγήσεις, εις κοινήν πηγήν. "Οτι όμως δεν ήντλησεν ό συντάξας έκ τής 
γνωστής εις ημάς τουλάχιστον διασκευής τού Ανωνύμου — ή συναγωγή τού 
Νικηφόρου δεν είχεν ακόμη συγγραφή—, άποδεικνύουν δ'χι μόνον αί μαρτυ¬ 

ρία ι, τάς οποίας, πλήν τής τού Κελεστινου, αγνοεί ο Ανώνυμος, αλλά καί τό 
γεγονός, ότι §11 άναφέρεται όρθώς παρά τον Σωζομενόν καί ό Σωκράτης, 

ώς πηγή των περί τού Κελεστινου, καί ότι έν § 9 παρέχεται η είδησις, ότι 
ό Αντιόχειας Ευστάθιος ήτο μητροπολίτης Παμφυλίας, είδησις ψευδής μέν 
καθ’ έαυτήν 2, άποδεικνύουσα όμως, ότι ό συντάξας είχεν ύπ’ οψει του πλου- 

σιωτέραν διασκευήν, άναφέρουσαν καί την πατρίδα τού Ευσταθίου τήν 

ΓΙαμφυλίαν, έξ ού καί ή σύγχυσις3. 

1 Ότι τό παράδειγμα τοΰ Αλεξάνδρειάς Πέτρου τοΰ Μογγοϋ ητο ακατάλληλον, 

άψοΟ έπρόκειτο περί Μονοφυσίτου καί διώκτου των οπαδών τής εν Χαλκηδόνι συνόδου, 

δεν έπρόσεξε κανείς, οΰτε καν ο συγγραφεύς εκκλησιαστικής Ιστορίας Νικηφόρος Κάλ- 

λιστος' ούτε υπήρχε κίνδυνος νά το προσέξουν οί άναγνώσται, καί ’Αρσενιάται άν η σαν. 

2 Πλημμελής επίσης είναι ή χρονολόγησις τοΰ Πέτρου τοΰ Μογγοϋ εις τό 13. έτος 

τής βασιλείας τοΰ Θεοδοσίου· πόθεν αύτη προέκυψε, δεικνύει ό Ανώνυμος 904 Ο, δστις 

τοποθετεί την χειροτονίαν τοΰ Πρόκλου εις τον θρόνον Κυζίκου εν τώ ιγ ετει τής βασι¬ 

λείας Θεοδοσίου τον μικρού... επί Σισιννίον πατριάρχου, εσφαλμένους καί πάλιν, διότι ο 

Σισίννιος έπατριάρχευσε τό 426-427, δηλαδή τό 18. έτος τής βασιλείας τοΰ Θεοδοσίου. 

3 Δέν αποκλείεται δμους (ίσως μάλιστα νά είναι καί πιθανώτερον), δτι συνέχυσεν ο 

συντάκτης τοΰ Συνοδικοί τόμου τον Αντιόχειας Ευστάθιον προς τόν ομώνυμον έν Παμ* 

Συνοδικός τόμος τής εκλογής τοΰ πατριάρχου Γερμανού Γ'. 

Ώς προς τά παραδείγματα Γρηγορίου τού Ναζιανζηνοΰ, τού Αντιόχειας 
Ευσταθίου τού Α§ 17 (322-330), τού Αντιόχειας Μελετίου τού Α'. § 9 

(360-381) καί των πατριάρχων Κωσταντινουπόλεως Πρόκλου § 11 (434-446), 

Γερμανού τοΰ Α'. § 10 (715- 729) καί Στεφάνου τού Β'. § 13 (925-928) \ 

δέν θά εΐχαμεν τίποτε νά προσθέσωμεν εις τό υποσελίδιον υπόμνημα παρέ¬ 

θεσα μερικά χοορία, έκ των οποίων έμμέσιος, κατά συμπερασμόν, προέρχον¬ 

ται αί ειδήσεις, ίσχναί άλλως τε καθ3 εαυτάς, τού Συνοδικού τόμου. 

Τά κατά τόν Κρήτης Βασίλειον τόν Β', δστις είχε μετατεθή εις Θεσσα¬ 

λονίκην, γνωρίζομεν έκ τού Ανωνύμου, ότι έχουν ληφθή από τόν βίον τοΰ 
πατριάρχου Ιγνατίου τόν συνταχθέντα υπό Νικήτα Δαβίδ. Άλλ’ ακριβώς 
από τόν Νικήταν2 γίνεται φανερόν, ότι ή μετάθεσις αύτη δέν έγινεν επί 
Βασιλείου τού Μακεδόνος, όπως ομοφώνως επαναλαμβάνουν καί ό Ανώνυ¬ 

μος καί 6 Συνοδικός τόμος καί ό Νικηφόρος- διότι ήδη επί Μιχαήλ τού Γ' 

ό Βασίλειος είναι μητροπολίτης Κρήτης καί γέρων πλέον πολύ3. 

Σοβαρωτέρα είναι ή πλάνη περί τόν δήθεν Αλεξάνδρειάς Θωμάν § 12, 

δστις χρηματίσας πρώτον Θεσσαλονίκης4 έξελέγη υπό τής έβδομης οικουμενι¬ 

κής συνόδου (786) πάπας Αλεξάνδρειάς. Ό Ανώνυμος 905 Β, άναφέρων 
καί τήν πηγήν, έξ ής έλήφθη ή είδησις αύτη (ώς φηαι Θεοφάνης δ ομολογη¬ 

τής δ Μεγαλοαγρίτης), μας βοηθεΐ καί εδώ, διά ν’ άνεύρωμεν τό αληθές καί 
τήν αιτίαν τής πλάνης, όφειλομένης εις παρανόησιν τών λέξεων τού Θεοφά- 

νους. Όμιλών δηλαδή ό χρονογράφος σ. 461 άε Βοογ περί τών κατά τήν 
σύνοδον, τήν οποίαν συνεκάλεσεν αμέσως μετά τήν ένθρόνισίν του ο πατριάρ¬ 

χης Ταράσιος, λέγει καί περί τών αντιπροσώπων τών άλλων πατριαρχείων: Καί 

ήνεγκαν εκ μέν3 Αντιόχειας Ίωάννην τόν μέγαν καί περιβόητον, λόγω καί εργω 

αγιωσννης μετεχοντα και σνγκελλον τον πατριάρχου Αντιόχειας γεγονότα, 

καί Θωμάν Αλεξανδρείας, Άνδρα ζηλωτήν καί ευλαβέστατοι», οατις καί αρχιε¬ 

πίσκοπος τής έν τώ Ίλλνρικφ μεγαλοπόλεως Θεσσαλονίκης γενόμενος διέπρε- 

ψεν. Είναι προφανές, ότι ή παράλειψις τής προθέσεως έξ προ τού Αλεξάν¬ 

δρειάς, δφειλομένη ίσως καί εις τούς αντιγράφεις, συνετέλεσεν, ώστε νά 
θεωρηθή πατριάρχης Αλεξάνδρειάς ό αντιπρόσωπος αυτού (έπατριάρχευε 
τότε 6 Πολιτιανός 767- 801) Θωμάς, τού οποίου ευτυχώς σώζεται ή υπο- 

φυλίμ μητροπολίτην, περί τοΰ όποιου διεσώθη είς τά πρακτικά τής έν Έφέσφ Συνόδου 

(Μ&ιΐδΐ, IV, 1475-78) καί έξ αυτών είς τά συνήθη κανονικά τών Βυζαντινών βιβλία, 

(Πρβλ. Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα Β'. 226 κεξ.), επιστολή τής συνόδου προς τήν 

έν Παμφυλία σύνοδον, συνιστώσα νά έπιτραπή είς τόν παραιτηθέντα γέροντα μητροπο¬ 

λίτην ή διατήρησις τοΰ αρχιερατικού αξιώματος. 

1 'Υπό τής εκκλησίας τιμάται ώς άγιος τήν 18. Ιουλίου (Γεδεών, Πατριαρχικοί 
πίνακες 349 440), 

2 ΡΟ 105 σ. 529 I). 

Πρβλ. καί Β. Ρείίί, έν έοΐαοε ά’Οηεπί 18 (1918) 241. 

* Κατά τόν Ε. Ρείΐί, "Ενθ* άνωτ. έζη ακόμη τό 806, όχι όμως το 809. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ'. 34 
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γραφή εις τά πρακτικά: Θωμάς ελέω Θεόν πρεοβύτερος καί ηγούμενος της 

μονής τον άγιου πατρός 3Αρσενίου τής διακειμένης έν Αιγύπτω ανω Βα6ν~ 

λώνος επέχων τον τόπον των αγίων άποστ ολικών θρόνων * Αλεξανδρείας, 

Αντιόχειας, ' Ιεροσολύμων. 

Ανάλογος παρανόησις ιών ?νόγων του ίδιου χρονογράφου συνετέλεσεν, 

ώστε νά γραφή, ότι δ περίφημος Μονοφυσίτης πάπας Αλεξάνδρειάς Πέτρος 
δ Μογγός (477-489/90) μετετέθη εκεί εκ τής μητροπόλεοος Εύχαΐτων § 12. 

Εις τά Εύχάϊτα1 * δηλαδή είχεν έξορισθή δ Πέτρος 36 ημέρας μετά την 
άνάρρησίν του υπό τών Μονοφυσιτών εις διαδοχήν του άποθανόντος τό 477 

Τιμοθέου του Αίλουρου· εκ τής εξορίας δέ ταΰτης τον έπανέφερε τό 482 δ 
Ζήνων, μετά τον θάνατον του ορθοδόξου πατριάρχου Τιμοθέου Β' του Σαλο- 

φακιόλου, κατά σύστασιν του μονοφυσιτίζοντος πατριάρχου Κωσταντινου- 

πόλεως Ακακίου, άφοΰ πρώτον τον ύπεχρέωσε νά ύπογράψη τό κατ’ εντολήν 

του αυτοκράτορος εκπονηθεί1 'Ενωτικόν ~. 

5. Εις πολύ νεωτέρους χρόνους ανάγονται τά παραδείγματα του Αντιό¬ 

χειας 3 Αγαπίου του Α'. (977-996) § 9 καί του Ιεροσολύμων Σάββα § 14 

(1107 - ?). Περί του πρώτου μας παρέχει δ Ανώνυμος 905 ϋ την πλη¬ 

ροφορίαν, δτι την ειδησιν παρέλαβεν εκ του άπολεσθέτος ιστορικού έργου 
του Σεβαστείας Θεοδώρου4, προσθέτει δέ, οτι σννελειτονργησεν τω μακαριω- 

τάτω και άγιωτάτω πατριάρχη κνρω Νικολάφ καί τή Ιερά συνοδοί5. Τά κατ3 

αυτόν διηγείται διεξοδικώς δ ΒοΙιΙιιιιιΒετ^εΓ6, επί τή βάσει τών ειδήσεων 
του Σΰρου χρονογράφου Γιαχγιά. Επίσκοπος ών τής εν Πιερία Σελεύκειας7, 

επέτυχε νά σταλή είς την Κωσταντινουπολιν κομιστής του καταλόγου τών 
υποψηφίων διαδόχων του άποθανόντος εν Ταρσω τήν 28. Μαΐου 976 πατρι¬ 

άρχου Θεοδώρου Α'. του έκ Κολωνείας (970-976). Έλθών είς τήν πρωτεύουσαν 

1 Έχει είχε καταφύγει καί άλλος Μονοφυσίτης Ιεράρχης ό Αντιόχειας Πέτρος ό 

Κναφεύς, ένφ άπήγετο είς εξορίαν προς τήν Πιτυοΰσοαν (Μαλάλας σ. 380Β. καί 

Θεοφάνης, σ. 125). 

1 Θ ε ο φ ά νη ς, σ. 130. 

3 Ό Ανώνυμος σ. 908 Α, έξ απροσεξίας προφανώς, ονομάζει τόν Αγάπιον πατριάρ¬ 

χην Ιεροσολύμων, έξ οΰ παρασυρΟέντες ό Γ,εςιιίβη (Οπεηβ ΟΗπείΐαπυδ III 500) καί 

ό Χρυσόστομος Παπαδόπουλλος, (Ιστορία τής Εκκλησίας Ιεροσολύμων 

σ. 354) εισάγουν είς τήν σειράν τών πατριάρχων τής Ιερουσαλήμ καί τόν Αγάπιον, περί 

τοΰ οποίου όμως όρθώς ομολογούν, δτι ούδέν πέραν τούτου γνωρίζομεν. 

* Περί τούτου θά ομιλήσω αλλαχού διεξοδικώτερον. 

6 Δηλαδή μέ Νικόλαον τόν Β' τόν Χρυσοβέργην (984-995). 

6 Ερορέε Βγζειηΐΐηε I 410 κέξ. καί 743 καί 1127-30. Πρβλ. καί Ο. Κ 3 τεΐ ε νείε ΐ), 

"Ενθ’ άνωτ. σ. 604 κέξ. 

5 Ό Σύρος λέγει, οτι ήτο επίσκοπος τού Χαλεπίου, δηλαδή τής Βερροίας· αλλά 

πιθανόν είναι, δτι τό Χαλέπι ήτον δ τόπος τής διαμονής τοΰ Αγαπίου κατά τούς ανήσυ¬ 

χους εκείνους χρόνους τών διαρκών πολέμων είς τήν Β. Συρίαν. 
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ύπεσχέθη είς τόν Βασίλειον νά μεταπείση τόν κατέχοντα τήν "Αντιόχειαν έν 
δνόματι τοΰ Βάρδα Σκληρού έκχριστιανισθέντα Σαρακηνόν Ούμπείδ Αλλάχ 
νά παραδώση τήν πόλιν είς τά βασιλικά στρατεύματα, άν εξασφάλιση είς 
εαυτόν μέν τόν θρόνον τής Αντιόχειας, είς τόν στρατηγόν δέ ΐσοβίως τό 
αξίωμα τοΰ δουκός τής Αντιόχειας. Ό Βασίλειος εδέχθη καί δ Αγάπιος, 

έψηφισμένος ήδη πατριάρχης, έπέστρεψεν είς τήν Αντιόχειαν κομιστής ταυ- 

τοχρόνως ιδιογράφου προς τόν Ούμπείδ "Αλλάχ επιστολής τοΰ βασιλέως. 

Τόν νέον πατριάρχην ήρνήθη ν’ αναγνώριση τότε δ πάπας Αλεξάνδρειάς 
Ήλίας ό Α'. (969 ή 972-1000) δ ιά λόγους κανονικούς, μετεπείσθη όμως 
κατόπιν δΓ επιστολής τοΰ "Αγαπίου, εις τήν όποιαν άνεφέροντο ανάλογα 
προηγούμενα. Πρόκειται προφανώς καί εδώ περί τοΰ κανονικού ή μή τής 
μεταθέσεως. 

"Οταν κατόπιν έξερράγη ή στάσις τοΰ Βάρδα Φωκά εναντίον τοΰ Βασι¬ 

λείου (987), ό Αγάπιος έτάχθη μέ τό μέρος τοΰ στασιαστοΰ, εύρέθη δέ 
πράγματι εις τάς άποσκευάς τοΰ Φωκά μετά τόν εξαφνικόν του θάνατον είς 
τό πεδίον τής μάχης (988) επιστολή τοΰ Αγαπίου προς αυτόν αρκετά ενο¬ 

χοποιητική. Μετά τήν αποτυχίαν όμως εκείνης τής ανταρσίας δ Αγάπιος είχε 
καί πάλιν αρχίσει νά ενεργή έν Αντιόχεια υπέρ τοΰ βασιλέως, έξεβλήθη δέ 
διά τοΰτο μετ’ άλλων προκρίτων ’Αντιοχέων έκ τής πόλεως, παρασυρθείς διό 
δόλου εξω τών τειχών αυτής τήν 2. Μαρτίου 989, υπό τοΰ υίοΰ τοΰ Βάρδα 
Λέοντος τοΰ Φωκά, οστις καί μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός έσυνέχιζε τήν 
ανταρσίαν έν "Αντιόχεια, οπού έσιρατήγει. Έπανελθών τόν "Οκτώβριον τοΰ 
989 κατόπιν στάσεως τοΰ λαοΰ τής Αντιόχειας, δ οποίος έπολιόρκησε τόν 
Λέοντα είς τό ΰψηλότατον κάστρον τής πόλεως καί τον ήνάγκασε νά παρα- 

δοθή είς τόν Μιχαήλ Βούρτζην, τόν άπεσταλμένον τοΰ Βασιλείου, μετεφέρθη 
κατά διαταγήν τοΰ βασιλέως εις Κωσταντινούπολιν (τέλος 989 ή άρχας 990). 

Έκεΐ παρέμεινε διοικών τήν εκκλησίαν του μακρόθεν επί 7 έτη, οτε καί συνε- 

λειτούργησε, δπως λέγει δ Ανώνυμος, μέ τόν πατριάρχην Νικόλαον ιόν Β'. 

Έξαναγκασθείς κατόπιν υπό τοΰ βασιλέως νά παραιτηθή, ύπέκυψε τόν 
Σεπτέμβριον τοΰ 996, άφοΰ έξησφάλισεν ισόβιον κάρπωσιν τής μονής τοΰ 
Πικριδίου καί γενναΐον χρηματικόν εισόδημα από τό βασιλικόν ταμείον καί 
έκ Συρίας μέ τήν ύπόσχεσιν οτι δεν θά διαγραφή έκ τών διπτύχων. Άπέθανε 
κατά Σεπτέμβριον τοΰ 998. Είς τόν Αγάπιον, δποις θάποδείξω αλλαχού, 

απευθύνεται ή έκ τών καταλοίπων τοΰ Σπ. Λάμπρου έκδοθεΐσα 1. επιστολή 
τοΰ Μητροπολίτου Συνάδων (Ν. Έλλην. 20 [1926] 324). 

6. Τά κατά τόν Τεροσολύμων Σάββαν παραδίδονται είς ημάς τόσον 
πενιχρώς, ώστεό μέν Εοηιποη1 άρνεΐται καί τήν ύπαρξίν του, τον ταυτίζει δέ 

1 Οπβηβ 01ΐΓΪ8ΐίαηιΐ5 III 501. Ωσαύτως δεν άναφέρεεαι είς τά υπό τοΰ Δ. Παπα- 

δοπούλλου Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής σταχυολογίας Α' (Πετρούπο- 

λις 139;) δημοσιευθέντα δίπτυχα καί κανόνας (πρβλ. σ. 125. 132. 139. 142). Ή σιωπή 
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προς τον προκάτοχόν του Συμεών (Ί* 1106), ο δέ Χρνα. Πατιαδόπουλλος 1 δεν 
έχει νά παραπέμψη παρά μόνον είς τον Ιεροσολύμων Δοσίθεον Νοταράν 2, 

τον τοποθετεί δέ μετά τον Ίωάννην τον Η'., ενώ ή ακριβής παρά Νικη- 

φόρφ Καλλίστφ χρονολογία 6615 (1107) και ή σΰμπτωσις προς την πατριαρ- 

χείαν Νικολάου Γ1 του Κυρδινιάτου (1084- 1111) άποδεικνΰουν, δτι αμέ¬ 

σως μετά τον Συμεών (άποθανόντα τό 1106) και προ του Ίωάννου έπα- 

τριάρχευσεν ό Σάββας. "Από τον Νικηφόρον επίσης μανθάνομεν, δτι εΐχεν 
ό Σάββας καταφΰγει ως φυγάς είς τά Ιεροσόλυμα έκ τής έδρας του διω- 

χθείς υπό των "Αράβων 3, επέτυχεν ομο)ς παρ" αυτών τήν έγκρισιν τής εκλο¬ 

γής του4. "Όπως και ανωτέρω σ. 195 συνεπέρανα, τό γεγονός τούτο τής 
έγκαθιδρΰσεοις του Σάββα, τό όποιον ώς άσήμαντον παρέλειψε ν’ άναγράψη 
"Άννα ή Κομνηνή και οι μετ’ αυτήν Ιστορικοί, ήντλήθη από συνοδικός πρά¬ 

ξεις του πατρι.άρχου Νικολάου- δεν αποκλείεται μάλιστα ν’ άνεκινήθη και τότε, 

έξ αφορμής τής εκλογής του Σάββα, τό ζήτημα τής μεταθέσεως. 

Διά ν’ άνακεφαλαιώσω είς όλίγας γραμμάς τό περιεχόμενον τής προκει- 

μένης πραγματείας, παρατηρώ δτι αυτή παρέχει και ερμηνεύει φιλολογικώς, 

ως μνημεΐον εκκλησιαστικής πολιτικής, καί ιστορικώς, ώς προς τό περιεχόμε¬ 

νον και τάς πηγάς, σπουδαιότατον ανέκδοτον κείμενον τής πολυταράχου 
εκκλησιαστικής ιστορίας επί Μιχαήλ τοϋ Παλαιολόγου. Ταυτοχρόνως όμως 
καθορίζει τήν ακριβή χρονολογίαν τής πατριαρχείας του Γερμανού, διαφτοτί- 

ζει τον τρόπον, καθ’ δν συνετάσσοντο τοιαΰτα έκκκλησιαστικά έγγραφα, 

προοριζόμενα είς εύρεΐαν δημοσιότητα, ζητεί νά συμβάλη είς τήν γνώσιν τής 
προσωπικότητος καί του τρόπου εργασίας του εκκλησιαστικού ιστορικού 
Νικηφόρου Καλλίστου του Ξανθοποΰλλου καί θά χρησιμεύση, ελπίζω, διά 
τής συστηματικής καί συγκριτικής εξετάσεως τών μέχρι σήμερον γνωστών 
περί, μεταθέσεως επισκόπων κειμένων είς άκριβεστέραν καί ίστορικοηέραν 
έξέτασιν του σπουδαιοτάτου τοΰτου κανονικού προβλήματος. 

I. ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ 

αΰτη τών επιτόπιων πηγών οφείλεται πιθανώς καί είς τό γεγονός, δτι ό Σάββας διέμε- 

νεν ΐσως κα'&’δλον τό διάστημα τής πατριαρχείας του έν Κωσίαντινουπόλει, όπου ίήλθε 

πράγματι, διά νά επιτυχή τήν έγκρισιν τής εκλογής του. 

1 Ιστορία τής εκκλησίας Ιεροσολύμων (Ιεροσόλυμα - Αλεξάνδρεια 1910) σ. 393. 

2 Περί τών εν Ίεροσολύμοις πατριαρχευσάντων (Ίάσιον 1715) σ. 744. Ό Δοσίθεος 

αντλεί προφανώς έκ τοΰ Ανωνύμου, εντεύθεν καί λέγει σφαλερώς περί τοΰ Σάββα ο,τι 

εκείνος 908 Β λέγει περί τοϋ ΙΙεντακλά ολίγον ανωτέρω- ειτα έδόθη αύτω και ή Μαρώνεια. 

3 Προφανώς έξ αφορμής τής καταλήψεως τής Ιερουσαλήμ υπό τών Σταυροφόρων 

τό 1099· ό Κάλλιστος φαντάζεται τούς "Αραβας κατέχοντας τήν 'Αγίαν Πόλιν, πράγμ5 

ασυμβίβαστον προς τήν χρονολογίαν, ποϋ δίδει ό ίδιος. 

4 Περί τών λοιπών αποκλίσεων τής παρά Νικηφόρφ διηγήσεως ’ίδε άν. σ. 1974. 2014. 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 

ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Ε' ΕΝ ΡΩΣΙΑι 

Ό Πατριάρχης "Αντιόχειας Ιωακείμ Ε' (1584 - 1587), μετά σφοδράν 
εσωτερικήν ανωμαλίαν τής Εκκλησίας "Αντιόχειας άναγνωρισθείς κανονικός 
Πατριάρχης και άναλαβών τήν διακυβέρνησιν τής Εκκλησίας "Αντιόχειας 
τώ 1584, ευρέθη προ μεγάλων οικονομικών δυσχερειών 1. "Απετάθη δέ προς 
τον ηγεμόνα τής Μόσχας Ίωάννην δ' τον Τρομερόν (1533- 1584) ζητών 
βοήθειαν καί έλαβε παρ’ αυτού διακόσια ρούβλια καί διάφορα δώρα. Ό 
Πατριάρχης Αντιόχειας, εκφράσας τήν εύγνιομοσΰνην αυτού, προσεπεδήλου 
ζωηραν επιθυμίαν όπως καί προσωπικώς γνωρίση τον ρώσον ηγεμόνα, συλ¬ 

λάβων έ'κτοτε, ώς φαίνεται, τήν ιδέαν τής μεταβάσεως είς Ρο^σίαν 2. 

Πράγματι δέ αφού κατά τό 1584 διέτρεξε τάς ελληνικός χώρας, έπισκε- 

φθείς μετά τού Αλεξάνδρειάς Σιλβέστρου (1569 - 1590) καί τήν Μυτιλήνην3, 

έν τελεί τού 1585 άπεφάσισε νά μεταβή αυτοπροσώπως είς Μόσχαν. Διελθών 
τής Λεοντοπολεως (Αβώφ), ίδρυσε τή 1 Ίανουαρίου 1586 τήν περίφημον 
θρησκευτικήν Αδελφότητα, ήτις επί αιώνας ύπήρξεν έρεισμα τής "Ορθοδο¬ 

ξίας4. Έξ επιστολής δέ αυτού μανθάνομεν δτι τή 16 Ίανουαρίου ευρίσκετο 
ετι εν Λεοντοπόλει. Εύρεν εκεί μεγάλην εκκλησιαστικήν καί ηθικήν ακατα¬ 

στασίαν, ιερείς προσελθόντας εις β' γάμον μετά χηρείαν, ή άλλους ιερείς καί 
διακόνους χειροτονηθέντας, ενώ έζων παρανόμως μετά γυναικών, άνευ ίερο- 

λογίας καί στεφανώματος. Ό Πατριάρχης Ιωακείμ, μή άρκεσθείς είς προφο¬ 

ρικούς ελέγχους, έγραψε βραδύτερον καί επιστολήν, δριμΰτατα ελέγχων τάς 
παραβάσεις τών ιερών κανόνων καί διατάξεων τής "Ορθοδόξου Εκκλησίας, 

επισείων δέ βαρύτατα επιτίμια καί προτρέπων εις διόρθιοσιν τών κακώς 
έχόντων.Ή επιστολή, γραφεΐσα τό πρώτον άραβιστί, μετεφράσθη εις τήν έλλη- 

1 Πορφυρίου Ούσπένσκη, άρχιμ., Συρία (ρωσιστί). Έν Κιέβφ 1874, σ. 83.87. 

2 Α. Μ ο ιι γ & ν ϊ β ν. Σχέσεις τής Ρωσίας προς τήν Ανατολήν, (ρωσιστί). Έν Πετρου- 

πόλει 1858 -186,1, 96. 108. 

1 Α, Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Μαυροκορδάτειος Βιβλιοθήκη, Παράρτημα 

Ελληνικού Φι?..ολογικοΰ Συλλόγου Κ/πό?ιεως τόμ. ΙΕ'. 1884, σ. 12.13. 

* Μ ί Πί. ο \ν ί 13, Μνημεία τής Σταυροπηγιακής Άδε?,φότητος χής Λεοντοπολεως, 

(ρωσ.) Εν Λβώφ 1895-8, σ. 113-119. Α. Κτΐΐονεΐί}7, Ή έν Λεοντοπόλει Σταυροπη¬ 

γιακή Αδελφότης (ρωσ.) Έν Κιέβφ 1904, σ. 30-35. 
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νικήν γλώσσαν, ώς αναγράφει σημείωσις του σωζομένου ελληνικοί κειμένου1. 

Ό Πατριάρχης Ιωακείμ παρέμεινεν εν Λεοντοπόλει επί μήνας, διότι τη 
19 Μαΐου 1586 ό Βοεβόδας τοί Τσερνιγόβου, Πέτρος Χβοροατίνην, ειδοποιεί 
τον Τσάρον Μόσχας Θεόδωρον α.' Τωάννοβιτς (1584- 1598), δτι έμποροι 
ρώσοι, προερχόμενοι έκ Κ/πόλεως και άφικόμενοι εις Τσερνίγωψ, έπληροφό- 

ρησαν ότι ειδον εν Λεοντοπόλει τον Πατριάρχην Αντιόχειας Ιωακείμ καί 
έμαθον οτι μεταβαίνει εις Μόσχαν, άγνοοίσιν όμως αν θά μεταβή διά Τσερ- 

νιγόβου ή διά Σμολένσκης. Έζήτει δέ τάς διαταγός του Τσάρου περί υποδο¬ 

χής του Πατριάρχου, άν θά διήρχετο του Τσερνιγόβου. 

Ό Τσάρος έσπευσε νά εκδώση τάς σχετικάς διαταγάς περί τής τιμητικής 
αΰτοΰ υποδοχής. Άλλ’ ό Πατριάρχης προΰτίμησε την διά Σμολένσκης οδόν, 

ειδοποιεί δέ ό Βοεβόδας τής Σμολένσκης Άνδρέας Σχεβερδίν τον τσάρον 
δτι καταφθάνει μετά του Πατριάρχου Αντιόχειας συνοδεία έκ 14 άνδρών 
καί 19 ίππων. 

Εις Σμολένσκην άφίκετο ό Πατριάρχης την 5 Ιουνίου 1586, έγένετο δέ 
δεκτός μετά τιμών, 12 βέρστια προ τής πόλεως. Άπέστειλεν έκεϊθεν προς 
τον τσάρον τής Μόσχας γράμμα, έξυμνών τούτον ώς ήλιον θερμαίνοντα καί 
φωτίζοντα την πάσχουσαν Ανατολικήν Εκκλησίαν. Έζήτει δέ την άδειαν 
όπως έπισκεφθή την Μόσχαν, «διότι γέγραπται, έλεγεν, ο δεχόμενος προφήτην 
έν όνο μάτι προφήτου μισθόν προφήτου λήψεται καί δ δεχόμενος πατριάρχην 
εν όνόματι πατριάρχου μισθόν πατριάρχου λήψεται» 2 

Ό ρώσος ήγεμών ευχαρίστως συγκατετέθη εις την άπροσδόκητον ταΰτην 
έπίσκεψιν. Πρώτην φοράν ή Μόσχα έμελλε νά ΐδη ορθόδοξον χριστιανόν 
Πατριάρχην. Διότι ουδείς προ του Τωακειμ έσκέφθη νά πράξη τοιουτόν τι. 

Άπεψασίσθη λοιπόν δπως γίνωσιν ουχί μία αλλά τρεις ύποδοχαί καθ’ οδόν, 

από Σμολένσκης εις Μόσχαν. Κατά την τελευταίαν ύπεδέχθη τον Πατριάρχην 
δ Βογιάρος Ίβάν Βσεβολόζκης. 

Εις Μόσχαν άφίκετο δ Ιωακείμ τή 17 Ιουνίου, έφιλοξενήθη δ* έν τή 

κτόροις άνεβλήθη επί τινας ημέρας. Ό ρώσος ήγεμών ήθελε να πληροφορηθή 
έξωδίκως πρότερον τους σκοπούς του ταξειδίου του Πατριάρχου, τάς διαθέ¬ 

σεις αυτοί καί τάς σκέψεις έξ ομιλιών προς τους έπισκεπτομένους αυτόν. 

Τέλος την 25 Τουνίου έγένετο ή πανηγυρική μετάβασις του Πατριάρ- 

χου εις τ’ Ανάκτορα. Ό τσάρος Θεόδο.>ρος Ίβάνοβιτς ύπεδέχθη αυτόν 
καθήμενος επί θρόνου καί περιστόιχιζόμένος υπό τών Βογιάρων. Ήγέρθη 

1 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου (Άρχιεπ. Αθηνών) Επιστολή Ιωακείμ Ε' 

Πατριάρχου Αντιόχειας, «Εκκλησιαστικός Φάρος» Αλεξάνδρειάς, τόμος ΚΓ'. 1924, 

σ. 308-312. 

5 Ρ. Νΐοοίαε ίερέως, "Ιδρυσις τοϋ Πατριαρχείου Ρωσίας, Περιοδ. «Χρι¬ 

στιανικόν Ανάγνωσμα» Πετρουπόλεως (ρωσ.) 1879, σ. 370. 
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μικρόν τι, ό δέ Πατριάρχης ηύλόγησεν αυτόν καί διηρώτησε τά τής υγείας 
του. Ό Πατριάρχης έδειξε εις τον τσάρον, πιθανώς έν ρωσική μεταφράσει, 

Εγκύκλιον του Οικουμενικοί Πατριαρχείου περί τών μεγάλων οικονομικών 
αναγκών τοί Πατριαρχείου Αντιόχειας καί προσήνεγκεν ώς δώρα διάφορα 
άγια λείψανα, ώς συνήθως έπραττον οΐ έπισκεπτόμενοι την Μόσχαν Κ Δεχθείς 
ταίτα μετ’ ευλαβείας δ τσάρος, παρεκάλεσε τον Πατριάρχην δπως καθήση 
προς τά δεξιά καί τον προσεκάλεσεν δπως τήν μεσημβρίαν συγγευματίση 
μετ’ αυτοί. 

Έν τφ μεταξύ χρόνω δ Πατριάρχης έπεσκέφθη τον καθεδρικόν ναόν 
τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, ένθα εύρίσκετο ό Μητροπολίτης Μόσχας Διο¬ 

νύσιος (1581-1586), ένδεδυμένος άπασαν τήν αρχιερατικήν άμφίεσιν καί 
περιστοιχιζόμενος υπό πολλών Αρχιερέων καί άλλων κληρικών, ένδεδυμένων 
καί τούτων χρυσοκεντήτους στολάς. Ό Μητροπολίτης Διονύσιος ΐστάμενος 
επί του αρχιερατικοί θρόνου κατήλθεν ολίγα βήματα καί υποδεχόμενος τον 
Πατριάρχην ηυλόγησε πρώτος αυτόν! Διότι δ Διονύσιος, «δ σοφός γραμμα¬ 

τικός», κατά τάς αντιλήψεις τών ρώσων, ώς μητροπολίτης Μόσχας τής «τρί¬ 

της Ρώμης» καί πασών τών Ρωσιών, προϊστάμενος Εκκλησίας ελευθέρου 
Κράτους, εθεώρει εαυτόν άνώτερον τοί χάριν ελεημοσύνης έπισκεπτομένου 
αυτόν Πατριάρχου Αντιόχειας2. Ό Τωακειμ έφάνη μέν δυσαρέστως έκπλα- 

γείς εκ τής ευλογίας του ρώσου μητροπολίτου, άλλ’ άπέκρυψεν έξ ανάγκης 
τήν δυσαρέσκειαν αυτοί. Είπε μόνον δτι κανονικώτερον θά ήτο δ μητροπο¬ 

λίτης νά λάβη ευλογίαν παρά του Πατριάρχου. 

Ό Ιωακείμ, μετά τούτο, σταθείς παρά τον ηγεμονικόν θρόνον, παρη- 

κολούθησε τήν τελεσθεΐσαν θείαν Λειτουργίαν, μεθ’ ήν μετέβη εις τ’ Ανά¬ 

κτορα διά τό γεύμα. Τοίτο παρετέθη έν τή χρυσή αιθούση, έκάθησε δέ δ 
Πατριάρχης δεξιά τοί Τσάρου έν ιδιαιτέρα τραπέζη. Μετά τό γεύμα άπε- 

σύρθη είς τήν οικίαν Σερεμέτιεφ λ 

Ή απροσδόκητος άφιξις τοί Πατριάρχου Αντιόχειας παρέσχεν άφορ- 

μάς εις ζωηροτάτας έν Μόσχα συζητήσεις περί τοί Πατριαρχικοί αξιώματος 
καί περί τής ανάγκης ίδρύσεως Ρωσικοί Πατριαρχείου εν Μόσχα. Ή ιδέα 
αυτή προ πολλοί άπησχόλει τους ρώσους, ένεκολπώθη δέ αυτήν ό Τσάρος 
Θεόδωρος, δστις τό πρώτον άνεκοίνωσε τάς σχετικάς σκέψεις του έν μυστική 
συνεδρία τοί Συμβουλίου τών Βογιάρων, εΐπών δτι ή θεία Πρόνοια άπέ- 

στειλεν είς Μόσχαν τον Πατριάρχην "Αντιόχειας Ιωακείμ προς πραγματο- 

1 Ν. Οαρίετεν, Χαρακτήρ τών σχέσεων τής Ρωσίας προς τήν ’Ορθόδοξον Ανα¬ 

τολήν κατά τον ιστ7 και ιζ' αιώνα (ρωσ.) Έν Μόσχα 1885, σ. 60 έξ. 

2 Ν. 03.ρί6Γ6ν, ”Ενθ’ άν. σ. 26 έξ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου (Άρχιε- 

πισκ. Αθηνών) Οί Πατριάρχαι Ιεροσολύμων ώς πνευματικοί χειραγωγοί τής Ρωσίας 

κατά τον ιζ''. αιώνα. ’Εν Τεροσολύμοις 1907, σ- 13.14. 

3 Α. Μ ο α γ η.ν ί β ν, νΕνθ’ άν. σ. 172-176. 
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ποίησιν τής σκέψεως ταύτης. Ή πρότασις του τσάρου εγένετο αποδεκτή, 
άπεφασίσθη δέ όπως άποσταλή προς τον Πατριάρχην Ιωακείμ ό Βόρις 
Γοδοΰνωφ, ΐνα διαπραγματευθή τό ζήτημα τούτο. 

Φαίνεται ότι ό Πατριάρχης Ιωακείμ ύπέδειξεν ότι αυτός δεν είναι αρμό¬ 

διος, δθεν παρεκλήθη δπως έπιστρέφων εις την Ανατολήν διαβιβάση την 
επιθυμίαν των Ρώσων προς τον ΟΙκουμενικόν και τούς λοιπούς Πατριάρχας, 

προς τάς Μονάς τού Σινά καί τού αγίου "Όρους, ΐνα διά κοινής αυτών άπο- 

φάσετος συντελεσθή τό μέγα τούτο εργον διά την Ρωσίαν. Ό Πατριάρχης 
Ιωακείμ, έκφράσας τήν ευγνωμοσύνην ιών λαών τής Ανατολής, καταδυνα- 

στευομένων υπό των Τούρκιυν, διά τάς προς αυτούς ευεργεσίας τού τσάρου 
τής Ρωσίας, ύπεσχέθη οτι επανακάμπτων εις τήν "Ανατολήν θά συνεννοηθή 
μετά των λοιπών Πατριάρχων περί ΐδρύσεως τού Ρωσικού Πατριαρχείου, 

«τό μέγα εργον τούτο, είπεν, είναι εργον Συνόδου, εγώ δέ μόνος δεν δύνα¬ 

μαι νά προβώ εις αυτό». 

Ταύτα διεβιβάσθησαν προς τον Τσάρον, δστις, ευχαριστηθείς, άπέστειλε 
πλούσια δώρα προς τον Πατριάρχην καί διέταξε νά παρασκευάσωσι τά προς 
άναχώρησιν αυτού έκ Μόσχας. 

Ούτω λοιπόν ό Πατριάρχης Αντιόχειας Ιωακείμ άνέλαβε τήν ύποχρέω- 

σιν νά διαβιβάση εις τήν "Ανατολήν τήν παράκλησιν των Ρώσων περί ΐδρύ¬ 

σεως τού έν Μόσχα Πατριαρχείου 1. 

Τή 1 Ιουλίου έζήτησε τήν άδειαν δπως έπισκεφθή τάς Μονάς τής 
Μόσχας, μετά δέ τήν παρασχεθεΐσαν συγκατάθεση1 τού τσάρου, τή 4 Ιουλίου 
επεσκέφθη τήν περίφηιιον Μονήν Τσούδωφ καί τήν Λαύραν ιού άγ. Σέρ¬ 

γιου, γενόμενος δεκτός μετά πολλών τιμών. Τή 17 Τουλίου επεσκέφθη τον 
τσάρον προς αποχαιρετισμόν, λαβών καί πάλιν πλούσια δώρα. Ό τσάρος δεν 
έκράτησεν αυτόν είς γεύμα, αλλά διέταξε νά δοθώσιν εις αυτόν τροφαί. 

Μετά τούτο ό Πατριάρχης μετέβη εις τούς ναούς τού Ευαγγελισμού 
καί των Αρχαγγέλων, ένθα ό Αύλικός Κλήρος έτέλεσε δεήσεις υπέρ αυτού. 

Τον καθεδρικόν ναόν τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου δεν επεσκέφθη τήν φοράν 
ταύτην, πάντως δ’ άπεχαιρέτισε τον μητροπολίτην Διονύσιον, καίτοι τηρή- 

σαντα έναντι αυτού άγέρωχον στάσιν. 

Τή 11 Αύγούστου ό Πατριάρχης Ιωακείμ έγκατέλιπε τήν Μόσχαν, τιμη- 

τικώς προπεμφθείς, συνώδευσε δέ αυτόν ό Μιχαήλ "Όγαρκωφ, κομίζων βοή¬ 

θειας τού τσάρου προς τά Πατριαρχεία καί τάς Μονάς τής Ανατολής καί 
έχων προφανώς εντολήν ΐνα παρακολουθήση τό ζήτημα τής ΐδρύσεως τού 
Ρωσικού Πατριαρχείου 2. 

Πότε ακριβώς έπανέκαμψεν ό Πατριάρχης Τωακείμ εις τήν "Ανατολήν 

1 Αύτόθι, σ. 177. 178. 179- 182. 

2 Αυτόθι, σ. 144. 

δεν είναι ακριβώς γνωστόν. Εΐχεν όμως παρέλθει έτος ολόκληρον αγωνιώ¬ 

δους αναμονής των Ρώσιον, μόλις δέ κατά Ιούνιον τού 1587 άφίκετο εις 
Μόσχαν ό έλλην Νικόλαος, δηλώσας οτι άπεστάλη παρά τού Οικουμενικού 
Πατριάρχου Ίερεμίου β' (1572-79. 1580- 84. 1586-95) καί τού Πατριάρ- 

χου "Αντιόχειας Τωακείμ, IV άνακοινώση οτι οι είρημένοι Πατριάρχαι συν- 

εκάλεσαν εις Σύνοδον τούς Πατριάρχας "Αλεξάνδρειάς καί Τεροσολύμων, προς 
ΐδρυσιν τού Ρωσικού Πατριαρχείου. 

Κατ’ άλλας τινάς ειδήσεις οΐ συνοδεύσαντες τον Πατριάρχην Ιωακείμ 
απεσταλμένοι τού τσάρου εις τήν "Ανατολήν, επιστρέψαντες είς Μόσχαν, 

έπληροφόρησαν οτι οΐ Πατριάρχαι έδέχθησαν μεν τήν ΐδρυσιν τού Πατριαρ¬ 

χείου Μόσχας, κατ" αρχήν, άλλ" ότι άπεψάσισαν νά μεταβή εις Μόσχαν ό 

Οικουμενικός Πατριάρχης Ιερεμίας. Ή πληροφορία αύτη δεν συμφεονεΐ προς 
τήν πορείαν τών περαιτέρω γεγονότων καί προς τήν στάσιν έν γένει τού 
Ίερεμίου β' προς τάς απαιτήσεις τών Ρώσιον περί ΐδρύσεως τού Πατριαρ¬ 

χείου υπό μόνου αυτού, κατά τήν είς Μόσχαν μετάβασίν του. 

"Εν πάση περιπτώσει ό Πατριάρχης "Αντιόχειας Τωακείμ έξεπλήρωσε 
τήν προς τούς Ρώσους δοόείσαν ΰπόσχεσίν του, φαίνεται δέ δτι ή πρότασις 
αυτού συνεζηιήθη μεταξύ αυτού καί ιού Οικουμενικού Πατριάρχου "Ιερε- 

μίου β' καί δτι κατ’ αρχήν εγένετο δεκτή ή ρωσική αΐτησις. 

Άλλ" ό "Ιερεμίας β' άπεφάσισεν, δπως προσωπικώς μεταβή είς Μόσχαν 
και ζητήση τήν βοήθειαν τών Ρώσων υπέρ τού. Οικουμενικού Πατριαρχείου, 

χωρίς νά σκεφθή δτι οΐ Ρώσοι δέν θ’ άφινον νά διαφύγη αυτούς ή μονα¬ 

δική ευκαιρία τής παρουσίας Οικουμενικού Πατριάρχου έν Μόσχα, προς 
πλήρωσιν τού διακαούς των πόθου περί ΐδρύσειος τού Πατριαρχείου Μόσχας. 

’Όντως δέ μεταβάς ό Ιερεμίας β'. τώ 1588 είς Μόσχαν, μετά τού Ιεροθέου 
Μονεμβασίας, έξηναγκάσθη έν αρχή τού επομένου έτους νά ΐδρόση τό Ρωσι- 
σικόν Πατριαρχεΐον Μόσχας καί νά κυρώση τήν πράξιν ταύτην Συνοδικώς 
έκ τών υστέρων. Ό δέ Πατριάρχης "Αντιόχειας Τωακείμ προφθάσας υπέ¬ 

γραψε τήν πράπην Συνοδικήν άπόφασιν περί κυρώσεως τής πράξεως εκείνης ι. 

Έπανακάμψας ό Τωακείμ είς τήν Δαμασκόν καί άναλαβών περιοδείαν 
άνά τήν Συρίαν έδολοφονήθη τή 7 Όκτωβρίου 1592 έν Χαβράν2. 

Ούτω δέ ό Πατριάρχης "Αντιόχειας "Ιωακείμ ε' πρώτος εκ τών Πατριάρ¬ 

χων τής "Ανατολής επισκεφθείς τήν Ρωσίαν, ήνοιξε τον προς αυτήν δρόμον 

1 Σ. Ζαμπελίου, Καθίδρυσις Πατριαρχείου έν Ρωσία, Άθήναι 1859. - Κ, Σάθα, 

Βιογραφικόν σημείωμα περί τοΰ Πατριάρχου Ίερεμίου τοΰ Β'. Άθήναι 1870 ο. 35 έξ. 

Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου (Άρχιεπ. Αθηνών). Περί τής Ελληνικής Χρονο¬ 

γραφίας τοΰ ιστ' αίώνος, Έν Αλεξάνδρειά 1912, σ. 30 εξ. 

2 Ο. Μοιιγοοβ, Περιοδεία τοΰ Πατριάρχου Αντιόχειας Μακαρίου είς Ρωσίαν κατά 

τό α' ήμισυ του ιξ' αίώνος, συγγραφεΐσα παρά τοΰ υίοϋ αύτοΰ καί αρχιδιακόνου Παύ¬ 

λου τοΰ έκ Χαλεπίου (ριοσ.). Έν Μόσχα 1900, τ. I, σ. 188. 
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εις τούς ΙΙατριάρχας και λοιπούς Ίεράρχας τής Ανατολής, πρώτος δέ και 
ΰπεκίνησε τό ζήτημα τής ίδρύσεως τού Πατριαρχείου Μόσχας, έν τη *Ανα- 

τολή. Έκιοτε ή τέως άπομεμονωμένη Ρωσία ήλθεν εις άμεσωτέρας σχέσεις 
προς την καταδυναστευομένην Όρθόδοξον Ανατολήν, τό δέ γεγονός τούτο 
συνετέλεσεν εις αγαθόν άμφοτέρων, κα'ι τής Ρωσίας, ήτις, υπό την χειραγω- 

γίαν των "Ιεραρχών τής Ανατολής, ήχθη εις μεγάλην και εσωτερικήν και 
εξωτερικήν ακμήν, και τής Ανατολής, ήτις εύρε γενναΐον βοηθόν καί προ¬ 

στάτην κατά των δυναστών. 

τ ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 

Α'. 

Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 

Ή Δημητσάνα κατ’ άρχάς ήτο έδρα επισκοπής, είτα δέ, κα'ι άγνωστον 
από πότε ακριβώς, έτιμήθη εις "Αρχιεπισκοπήν, τού αρχιεπισκόπου αυτής 
φέροντος τον τίτλον «Δημητσάνης κα'ι ^Αργυρόκαστρου». Ό Τάκης Κανδη- 

λώρος 1 λέγει, ότι ή ’Αρχιεπισκοπή αυτή ΰπήγετο μετά των επισκοπών Λεον- 

ταρείου κα'ι Φαναριού τής Όλυμπίας εις την Μητρόπολιν Χριστιανουπόλεως, 

αυτό όμως δεν είναι αληθές, διότι αΰτη κατά καιρούς ήνώθη μόνον τή μητρο- 

πόλει Λακεδαιμόνιας, ουδέποτε δέ τή μητροπόλει Χριστιανουπόλεως, ώς θά 
εΐπω ευθύς αμέσως 2. 

Ό μακαρίτης Ζερλέντης3 έν τή μελέτη αυτού περί τής μητροπόλεως 
Χριστιανουπόλεως ούδαμού αναφέρει, ότι ή ^Αρχιεπισκοπή Δημητσάνης μετά 
των «επισκοπών Λεονταρείου και Φαναριού τής Όλυμπίας» ύπήγετο τφ 

Χριστιανουπόλεως. 

Έπ’ ίσης τό Λεοντάρειον καί τό Φανάριον ουδέποτε υπήρξαν έπισκοπαί, 

είμή μόνον πατριαρχικοί έξαρχίαι, ώς καί ή Καρύταινα, ένωθεϊσαι μετά τής 
μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως. 

Κατά Ζερλέντην ή μητρόπολις Χριστιανουπόλεως εκαλείτο κοινώς καί 
μητρόπολις Λεονταρείου, φαίνεται δέ έξ όσων αναφέρει ούτος έν τή είρημένη 
μελέτη αυτού, ότι έδρα τού Χριστιανουπόλεως έγένετό ποτέ τό Λεοντάρειον. 

Έν γράμματι τού έτους 1803 τής 21,*ις Απριλίου υπέρ τού Νικήτα Δικαίου 

1 Τάκη Κανδη λώρου, Ή Γορτυνία, Ιστορία άπό των αρχαιότατων χρόνων μέχρι 

των καθ’ημάς (Πάτραι 1898) σελ, 260. Καί ό μακαρίτης ό Λάμπρος ούχί όρθώς λέγει 

ότι αΰτη έτιμήθη εις Αρχιεπισκοπήν, μεσοΟντος τοΰ ιη' αίώνος· ΐδε Σπ. Λάμπρου, 

Ή πυρϊτις τής Δημητσάνης (Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως - Αθηνών περίοδ. Β'. ετ. 

ΛΒ'. άριθ. 119, Άθήναι τή 14ιι Δεκεμβρίου 1897). Πρβλ. Τοΰ αυτού, Λόγοι καί 

“Αρθρα (Άθήναι 1902) σελ. 512 κε. 

2 Έπ’ ίσης ανακριβή είναι όσα λέγει ό κ. Κανδηλώρος περί ένώσεως τής Αρχιεπι¬ 

σκοπής Δημητσάνης μετά τής μητροπόλεως Δημητσάνης υπό του Πατριάρχου Κυρίλλου 

τοΰ Ε' τοΰ Καρακάλου τοΰ άπό Νικομήδειας. Τ. Κανδη λώρου, Ό Άρματωλισμός 

τής Πελοπόννησου (Άθήναι 1921) σελ. 59. Πρβλ. Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες 

σελ. 641 - 647. 

3 Περικλεούς Ζερλέντου, Αί Μητροπόλεις Χριστιανουπόλεως καί Άργους 

καί Ναυπλίας (Άθήναι 1922) σελ. 10, 12 -13. 
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Φλέσσα φέρεται υπογεγραμμένος « Ί* ό Αρχιεπίσκοπος Λεονταρίου Γερμα¬ 

νός», επ'ίσης δέ αναφέρεται έν αύτψ, δτι ό Φλέσσας οΰτος «υπάρχει εκ τής 
ήμετέρας επαρχίας τής πάλαι ποτέ ονομαζόμενης Χριστιανουπόλεως τά νυν 
δέ επιλεγόμενης Λεονταρίου». Έκ τούτων λοιπόν δήλον καθίσταται, δτι 
ή Αρχιεπισκοπή Δημητσάνης καί "Αργυρόκαστρου ουδέποτε ύπήχθη εις την 
μητρόπολιν Χριστιανουπόλεως. 

Ή "Αρχιεπισκοπή Δημητσάνης ή νωδή τό πρώτον τή μητροπόλει Λακε¬ 

δαιμόνιας επί τής δευτέρας Πατριαρχείας του Πατριάρχου Κυρίλλου του Α' 

του Λουκάρεως1, δστις έξέδωκε σιγίλλιον «περί του άναπόσπαστον μένειν 
τήν Δημητσάναν τή μητροπόλει Λακεδαιμόνιας». 

Φαίνεται όμως, δ'τι αΰτη μετ’ ολίγον άπεσπάσθη τής μητροπόλεως Λακε¬ 

δαιμόνιας, διότι επί του Πατριάρχου Παρθενίου του Α' του Γέροντος επιλε¬ 

γόμενου, τοΰ από Ίωαννίνων 2 απαντάται αρχιεπίσκοπος εν αυτή ό Κύριλλος. 

Έπί τής Πατριαρχείας έν τοΰτοις τοΰ είρημένου Παρθενίου έν έ'τει 1643 

ήνώθη πάλιν τή μητροπόλει Λακεδαιμόνιας 3, και διετέλεσεν υπό τήν εξου¬ 

σίαν του Λακεδαιμόνιας μέχρι τοΰ 1718 έτους, οτε ό Πατριάρχης Ιερεμίας 
ο Γ'ο από Καισαρείας Καππαδοκίας 4 άνασυνέστησεν αυτήν, ώς τοΰτο δήλον 
καθίσταται εκ τίνος περικεκομμένου σιγιλλίου αύτοΰ, ΰπάρχοντος έν τφ 
ΰπ'άριθ. 411 (σελ, 143) Κώδικι τής Βιβλιοθήκης τοΰ Πατριαρχείου Ιερο¬ 

σολύμων, καί έκδοθέντος υπό τοΰ μακαρίτου Αθανασίου Παπαδοπούλου 
Κεραμέως έν φ άναφέρονται συν τοϊς άλλοις και τά έξης: 

«Επειδή τοιγαροΰν καί ή κατά Πελοπόννησον Επαρχία Διμιτζιάνης 
καί Άργυροκάστρου ύπήρχεν ανέκαθεν Αρχιεπισκοπή μετά των πέριξ αυτής 
χορίων, τελοΰντος έν αυτή κατά καιρούς γνησίου Άρχιερέως, καθώς τό προσ- 

1 Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες σελ. 551. Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη 
(Βενετία 1872) τόμ. Γ'. σελ. 561. 

2 Π. Μητροπολίτου Παραμυθίας Ά θ η ν α γ ό ρ α, Ή εκκλησία των Ίωαν¬ 

νίνων έν «Ηπειρωτικοί; Χρονικοί;» τόμ. Γ'. (1928) σελ. 28-31. Οΰτος ήτο έξ Ίωαννίνων. 

5 Μ. Γεδεών, Ένθ’ άν. σελ. 570. Σημειωτέον, οτι κατά τήν εποχήν τής Ενετο¬ 

κρατίας εν Πελοποννήσφ (1685 - 1715) αΰτη ήτο ηνωμένη μετά τής Μητροπόλεως 

Λακεδαιμόνιας. Ύπό τοΰ μακαρίτου Ζερλέντου δεν αναφέρεται πάλιν ώς Αρχιεπισκοπή, 

άποσπασθεΐσα τής Λακεδαιμόνιας.“Οτε οί Ενετοί κατέλαβον τήν Πελοπόννησον ύπήρχον 

έν αυτή έξ μητροπόλεις καί δέκα καί τρεις έπισκοπαί· ό Λακεδαιμόνιας είχε τρεις έπι- 

σκοπάς τήν Άμυκλών, τήν Βρεσθένης καί τήν Καρυουπόλεως.’Ίδε Περ ικλ. Ζερλέν¬ 

του, Ή έν Πελοποννήσφ Ελληνική Εκκλησία έπί Ενετών (Άθήναι 1921) σελ. 14,22. 

4 Μ. Γεδεών, Ένθ’ άν. σελ. 623-624. 

δ Αθανασίου Παπαδοπουλου - Κε ραμέ ως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη 

τόμ. Δ. σελ. 376-377 (Πετρούπολις 1899). Έν τφ σιγιλλίφ τούτη) άναφέρονται είκοσι 

καί έξ ένοριακά χωρία υποκείμενα τή Αρχιεπισκοπή Δημητσάνης καί Αργυρόκαστρου. 

Πρβλ. Νίκου Α. Βέη, ΒείΐΓ&^β ζιιτ Ιατοΐιΐίαίιεη Οβο^Γερθϊε Οποοίιβπΐ&πάδ ϊπι 

Μϊίίθΐ&ΐΐβτ ιιπά άετ ηβιαετοπ Ζεΐί, έν «Οηβηε Οΐιπδΐϊαιηΐδ» Βά. IV (Εβίρζί§; 1914) 

8. 270-2Π. 
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κομισθέν ήμίν ίσον τής πράξεως τοΰ έν μακαρία τή λήξει Πατριάρχου 
Γέροντος κυρ Παρθενίου δοθείσης τω κατ’ εκείνο καιροΰ αρχιερατέυσαν τι έν 
αυτή κυρ Κυρίλλφ, δηλοποιεΐ καί παρίστησιν. "Έπειτα δέ ούκ οίδ’ όπως 
έ'φθασεν ενωθήναι παραλόγως τή επαρχία Λακεδαιμόνιας καί ήν ύπό τήν 
εξουσίαν τοΰ κατά καιρούς μητροπολίτου Λακεδαιμόνιας μέχρι τοΰ νΰν, διό 
καί οι έν αυτή Χριστιανοί άπαξάπαντες, μή φέροντες έν στερήσει διάγειν 
γνησίου άρχιερέως, προσέδραμον ιή ημών μετριότητι διά κοινής αυτών ανα¬ 

φοράς, ζητοΰντες χειροτονηθήναι έν τή επαρχία ταύτη γνήσιον καί νόμιμον 
Αρχιεπίσκοπον,... προεκρίθη καί προεξελέγη των άλλων των έν ταίς ψήφοις 
μνημονευθέντων ό οσιώτατος έν ιερομονάχοις κυρ Παγκράτιος....». 

Έξελέγη δέ τότε Αρχιεπίσκοπος αυτής ό έκ Δημητσάνης καταγόμενος 
Παγκράτιος Κουρής ή ώς αναφέρεται έν τφ είρημένφ σιγιλλίφ, δστις δεν 
είναι γνωστόν έως πότε διετέλεσε τοιοΰτος. Οΰτος απαντάται έν έτει 1720 

έν τφ ύπ’ άριθ. 4(φ. 1 Αα ) Κώδικι της έν Πελοποννήσφ Μονής τοΰ Μεγά¬ 

λου Σπηλαίου 2. Μετ’ αυτόν αναφέρεται Αρχιεπίσκοπος Δημητσάνης ό Νικό¬ 

δημος, δστις δεν είναι γνωστόν πότε ακριβώς έξελέγη Αρχιεπίσκοπος, πάντως 
όμιος είναι οΰτος διάδοχος τοΰ Παγκρατίου, καί δστις παρητήθη προ τοΰ 
1747 έτους, άπέθανε δ’ έν τφ Μετοχίφ τής Σμύρνης έν έτει 1756, ώς δηλοΰ- 

ται έκ τίνος σημειώματος τοΰ ύπ’ άριθ. ΨΠΔ' {σελ. 41) Πατμιακοΰ Κώδικος: 

«Τφ αύτφ έτει [1756] Αύγουστου 13 έδιοσεν τό χρέος ό πρφην Δημητσάνης 
κύρ Νικόδημος ευρισκόμενος εις τό μετόχιον τής Σμύρνης άνήρ τίμιος καί 
θεοσεβής, δστις καί τό αυτό μετόχιον άνεκαίνισε ζήσας καλώς καί τοις πάσι 
πεφίλη μένος»3. 

Αλλά καί πάλιν ήνά)θη αύτη τή Μητροπόλει Λακεδαιμόνιας έπί τής 
Πατριαρχείας Παισίου τοΰ Β'τοΰ άπό Νικομήδειας4, δστις έξέδωκε κατά 
μήνα Ιούλιον τοΰ 1747 έτους πράξιν, δΓής άπεφήνατο τήν επισκοπήν 
Δημητσάνης ΰποκειμένην τή μητροπόλει Λακεδαιμόνιας καί διώρισεν έν 
αυτή έπίσκοπον τον Καρυουπόλεως Άνανίαν, έπί τφ ορω, δπιος ή επισκοπή 
συγχωνευθή τή μητροπόλει μετά τήν άποβίωσιν τοΰ Άνανίου. 

1 Τάκη Κανδη λώρου, Ή Γορτυνία σελ. 150- 154. Ενταύθα αναφέρει συμπε- 

πληρθ)μένον τόν κατάλογον των Πατριάρχων καί επισκόπων των έκ Δημητσάνης. Ευθυ¬ 

μίου Καστόρχη, Περί τής έν Δημητσάνη Σχοίν,ής καί περί των καθιδρυτών καί 

πρώτο) ν αυτής διδασκάλων. (Άθήναι, 1843) σελ. 43. 

2 Νίκου Α. Βέη, νοτζ^ΐοάπΐε άετ Οπβοΐιϊδοΐιοπ Η&πάεοΐιπίίοη άσε Ρείοροπηε- 

δίεοΐιεη Κίοδίετε Μρ§·3. δρΐΐααοη. Βά. Γ σελ. 5 (Εοίρζΐ^ 1915) Ένθ’αναφέρεται 4 

(φ 1 Α“): « + (έκ των Δρύστ(άς) Ιεροθέου νύν εΐ(ναι) τοΰ Δημητξάνης) Παγκρατίου 

αψκΦ Δεκεμβρίου γ.»). 

2 Δημητρ ίου Καλλίμαχου, Πατμιακής Βιβλιοθήκης συμπλήρωμα έν «Έκκλη- 

σιαστικω Φάρο)» Αλεξάνδρειάς τόμ. ΙΒ' έτος ζ'. (1913) σελ. 535. Πρβλ. Άθ. Παπα- 

δοπούλου Κεραμέως, Σύμμικτα έν «Νέρ Σιών* τόμ. Β' (1905) σελ. 851. 

4 Μ. Γεδεών, Ένθ’ άν. σελ. 639-640. 
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0 Ανανίας 1 οΰτος δεν είναι δυνατόν νά είναι άλλος τις, είμή ό πολύς 
Άνανίας Λαμπάρδης2, δστις έγεννήθη έν Δημητσάνη τφ 1710. Ούτος 
κατά κόσμον Αναστάσιος καλούμενος, κατ’ άρχάς έχειροτονήθη επίσκοπος 
Καρυουπόλεως, υπαγόμενης ττ| μητροπόλει Λακεδαιμόνιας, τώ δέ 1747 και 
ούχί τφ 1750 έτει, ώς άναφέρουσι πάντες, δσοι έγραψαν περί αυτού, μετε- 

τέθη είς την "Αρχιεπισκοπήν Δημητσάνης, εν ή διετέλεσε μέχρι τού 1750, δτε 
προήχθη είς την Μητρόπολιν Λακεδαιμόνιας, διαδεχθείς τον άποθανόντα 
Παρθένιον Καλημερην 3, διατηρήσας άμα και τον τίτλον τού αρχιεπισκόπου 
«Δημητσάνης και Αργυρόκαστρου» 4. Οΰτος έτιμάτο λίαν υπό των Τούρκων 
και υπό των ομογενών, διό και ήτο είς έκ των Μωραγιάν Βιλαετλίδων, ώς 
είπεΐν Γερουσιαστών, άλλα έν έτει 1767 καιηγορηθείς είς τον έν Τριπόλει 
διοικητήν τής Πελοπόννησου, ώς μετέχων επαναστατικών συνωμοσιών, έφο- 

νεύθη υπό εμπίστου αυτού 5. 

1 Νομίζω, όίΐ δέν πρέπει νά έκ λάβω μεν τόν Άνανίαν τούτον ώς διάφορον τοΰ 

Άνανίου Λαμπάρδη ή Θεοφίλη, διότι ό Άνανίας Λαμπάρδης τφ 1750 δέν έγένετο Δημη¬ 

τσάνης, ώς πάντες άναφέρουσιν, άλλα Λακεδαιμόνιας, ώς δηλοΰται έκ τίνος σημειώμα¬ 

τος τοΰ Κωδικός Λακεδαιμόνιας τοΰ συγγραφέντος ύπ’ αύτοϋ, ώς άναφέρω κατωτέρω· 

ό Λαμπάρδης προ του 1750 ήτο Δημητσάνης, ώστε δέν εΐναι δυνατόν ό Καρυουπόλεως 

Άνανίας ό μετατεθείς τφ 1747 είς την Αρχιεπισκοπήν Δημητσάνης νά είναι διάφορος 

τού Άνανίου Λαμπάρδη, όστις προήχθη είς την Μητρόπολιν Λακεδαιμόνιας τφ 1750 

καί ούχί τφ 1756, ώς άναφέρουσιν οί περί αύτοϋ γράψαντες. 

2 Ούτος, κατά τόν Κανδηλώρον, κατήγετο, έκ τής οικογένειας των Θεοφιλέων καί ούχί 

τών Λαμπαρδοπούλων, ώς άναφέρει ό μακαρίτης Καστόρχης. Περί αύτοϋ ΐδε· Εύθυ- 

μίου Καστόρχη, Ένθ’ άν. σελ. 45-46. Τ ά. κ η Κανδηλώρο υ, Ή Γορτυνία 

σελ. 155. Τοΰ αύτοϋ, Ή Δημητσάνα Τστορική μονογραφία μετά βιογραφιών τοΰ 

Πατριάρχου καί τοΰ Γερμανοϋ (Άθήναι 1897) σελ. 28. Σπ. Λάμπρου, Ή πυρΐτις τής 

Δημητσάνης. ΈνΟ’ άν. Πρβλ. Τοΰ αύτοϋ, Λόγοι καί Άρθρα σ. 512 κέ. Μ. Οίκονό¬ 

μου, Ιστορικά τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας ή ό Ιερός τών Ελλήνων Άγων (Άθήναι 

1873). σελ. 30 · 31. Π. X. Δ ο ύ κ α, Ή Σπάρτη διά μέσου τών αιώνων, (Νέα Ύόρκη 1922) 

σελ. 579-580, 670, 715. 

3 Ό Παρθένιος Καλημέρης έγένετο μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας τφ 1725 έτει, ώς 

δηλοϋται έκ τίνος σημειώματος τοΰ ύπ’ άριθ. 9 κωδικός τής έν Θεράπναις μονής τών 

•Αγίων Τεσσαράκοντα, δπερ άναφέρει τά έξης : «Έγράφη μέν μετά κόπου πολλοΰ υπό 

χειρός έμοΰ τοϋ αμαρτωλόν, διά δαπάνης δέ καί εξόδου τοϋ πανιεριοτάτου καί λογιω- 

τάτου μητροπολίτου τής άγιωτάτης μητροπόλειος Λακεδαιμόνιας Παρθενίου τοϋ Καλη- 

μέρη είς τόν τρίτον χρόνον τής ιεραρχίας αύτοϋ, έν έτει 1728 μηνί Όκτωβρίου 12 είς 

ιόν Μυστράν». Τδε: Π. X. Δούκα, Ένθ’ άν. σε?ν. 580, 831-832. Καί Νίκου Α. Βέη, 

Καχά?ωγος τών χειρογράφων Κωδίκων τής έν Θεράπναις μονής τών Άγιων Τεσσαρά¬ 

κοντα έν Έπετηρίδι Φιλολ. Συλλόγου Παρνασσοΰ έτος Η' (1904) Άθήναι σελ. 104. 

Πρβλ. Σπ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων τόμ. Δ (1907) σελ. 355. 

4 Μ. Οικονόμου, Ένθ’ άν.. σ 30-31. Ένταϋθα άναφέρει ούτος, δτι είχε καί την 

επισκοπήν Μεθώνης, ήτις ύπήγετο τή Μητροπόλει Λακεδαιμόνιας. Πρβλ. Π. X. Δούκα, 

Ένθ’ άν. σ. 579 - 580 καί Τ ά κ η Κ α ν δ η λ ώ ρ ο υ, Ό Άρματωλισμός σελ. 57. 

ε Ό Λακεδαιμόνιας Άνανίας Λαμπάρδης, κατά τόν Αμβρόσιον Φραντζήν, έγραψε 
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Μετά τόν θάνατον αυτού ή έν λόγω αρχιεπισκοπή δέν ήνώθη τή μΐ]τρο- 

πόλει Λακεδαιμόνιας, άλλ’ άνασυνεστάθη υπό τού Πατριάρχου Σαμουήλ τού 
Χαντζερή1 τού από Δέρκων, δστις κατά μήνα Νοέμβριον τού 1767 έτους 
εξέδωκε τήν πράξιν περί άνασυστάσεως αυτής. 

Έν έτει 1768 μνημονεύεται Αρχιεπίσκοπος Δημητσάνης ό Αμβρόσιος2, 

δστις, μετά τού επισκόπου Μεθώνης Ανθίμου Καρακάλου 3 καί μετά τών 
λοιπών ιερέων καί προκρίτων τής πόλεως, υπογράφει έν έγγράφφ, δι5 οΰ 
άπαλλάττουσι διά παντός, έφ"1 δσον υπάρχει τό σχολεΐον καί ή πόλις, τοΰ χαρα¬ 

τσιού καί παντός άλλου βασιλικού φόρου τόν τε Γεράσιμον καί Αγάπιον, έτι 
δέ δντινα άλλον διδάσκαλον ήθελον οΰτοι προσλάβει προς διδασκαλίαν τών 
προκαταρκτικών μαθημάτων, τόν πνευματικόν τοΰ σχολείου, και τόν εΰλο- 

γούντα αυτό ιερέα. 

Αλλά μετά μίαν δεκαετίαν ΰπετάγη πάλιν ή αρχιεπισκοπή Δημητσάνης 
τή μητροπόλει Λακεδαιμόνιας, ώς δήλον τούτο καθίσταται έκ πράξεως τού 
Πατριάρχου Σωφρονίου4 τού Β' τού από Τεροσολύμων, έκδοθείσης κατά 
μήνα Αύγουστον τού 1777 έτους. 

Αν μετά ταύτα άπεσπάσθη τής Λακεδαιμόνιας ή άνασυνέστη αυτή, δέν 
είναι γνωστόν, πιθανόν είναι, δτι άνασυνέστη κατόπιν, διότι επί τής πατριαρ- 

χείας Νεοφύτου τοΰ Ζ' τού από Μαρωνείας τού Σμυρναίου 5, διά πράξεως 
αυτού έκδοθείσης κατά μήνα Ιανουάριον τοΰ 1791 έτους ΰπετάγη έκ νέου 
τή μητροπόλει Λακεδαιμόνιας, οπότε καί πάλιν άνασυσταθεισα υπό τού 
Πατριάρχου Γερασίμου τού Γ' τού από Δέρκων6 κατά μήνα Ιανουάριον 

καί τόν Κώδικα τής μητροπόλειος Λακεδαιμόνιας, έν φ λέγει περί αύτοϋ: «ή δέ ήμετέρα 

ταπεινότης προήχθη τφ τής άγιωτάτης μητροπόλειος Λακεδαιμόνιας θρόνω έν έτει 

σωτηρίφ ΑΨΝ —1750 μην Φεβρουάριος». Έν αύτφ αναγράφει καί τούς μητροπολίτας 

τής Λακεδαιμόνιας ώς καί Ιστορικός ειδήσεις περί αύτής. Έγράφη δέ ούτος, δτε ήτο 

Μωραγιάνης τής Πελοπόννησου. Τ. Καν δη λώρου, Ή Γορτυνία σελ. 155. Τοϋ 

αύτοϋ, Ό Άρματωλισμός σελ. 56. Καί Π. X, Δούκα, Ένθ’ άν. σελ. 580- Κατά τόν 

Σάθαν δ Κώδιξ έγράφη τφ 1755 Κ. Σ ά θ α, Νεοε?Άηνική Φιλολογία (Άθήναι 1868) 

σελ. 604 Ν. Α. Βέη, Ένθ’άν. σελ. 93 ύποσημ. 1, ένθ’ αναφέρει καί τήν σχετικήν περί 

τούτου βιβλιογραφίαν. 

1 Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες σελ. 660. 

2 Εύθυμίου Καστόρχη, Ένθ’ άν. σελ. 12, 60-61. Ό Αμβρόσιος ούτος φαίνε¬ 

ται, οτι είναι ό έκ Βαλτεσινίκου, δν σημειοι ό Κανδηλώρος έν τφ ρηθέντι καταλόγφ. 

* Τίτο ούτος συγγενής τοϋ Λακεδαιμόνιας Άνανίου καί ύπ’ αύτοϋ έχειροτονήθη 

επίσκοπος Μεθιόνης. Μ. Οικονόμου, Ένθ’άν. σελ. 30-31. Πρβλ. Π. Μητροπο¬ 

λίτου Παραμυθίας Άθηναγόρα, Ή Μητρόπολις Μονεμβασίας έν «Θεολογίας» 

τόμ. Η' (1930) σ. 239-240. Καί Τάκη Κανδηλώρο υ, Ό Άρματωλισμός) σελ. 57. 

4 Μ. Γεδεών, Ένθ’ άν. σελ. 666. 

4 Μ. Γεδεών, Ένθ’ άν. σελ. 672. 

6 Μ. Γεδεών, Ένθ’ άν. σελ. 675. 
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του 1796 έξηκολούθησε νά ΰφίσΓαται μέχρι τής Ελληνικής Έπαναστάσεως 4. 

Τελευταίος επί Τουρκοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Δη μη τ σαν η ς ή το ό Φιλό¬ 

θεος 1 2, εκ Κόπρου καταγόμενος, οστις ήτο έκ των ήσυχωτέρων αρχιερέων τής 
Πελοπόννησου καί λίαν Εκκλησιαστικός, σεβόμενος παρά πάντων. 

Ούτος έγένετο Αρχιεπίσκοπος εν ετει 1795, ως καθίσταται δήλον έκ 
του υπ5 άριθ. 14796 εγγράφου του Αρχείου τής έν Αθήναις Τστορικής καί 
Εθνολογικής Εταιρείας, περί οΰ κατωτέρω θά γίνη λόγος3 4 5. 

Έν έτει 1804 ούτος μετά του επισκόπου Άμυκλών καί Τριπολιτζάς 
Νικηφόρου διωρίσθη έφορος τής εν Βυιίνη Ελληνικής Σχολής, ώς δηλούται 
τούτο εκ τού σιγιλλίου τού Πατριάρχου Καλλινίκου τού Ε' τού από Νίκαιας 
περί τής είρημένης Σχολής, δι’ού δ,ιορίζει αυτούς «έταστάς» αυτής4. Έπ3 ίσης 
επί τής άρχιεραχείας αυτού έν έτει 1819 προτροπή τού Παλαιών Πατρών 
Γερμανού ήνώθη ή έν Δημητσάνη Σχολή μετά τής Μονής τού Φιλοσόφου. 

Προς τούτο προέτρεψεν ό Παλαιών Πατρών τον "Αρχιεπίσκοπον Δημη- 

τσάνης Φιλόθεον6 καί τούς προκρίτους τής πόλεως νά γράψωσι προς την 
Μεγάλην τού Χριστού Εκκλησίαν καί ζητήσωσι τήν ένωσιν τής ρηθείσης 
Μονής μετά τής Σχολής, τά δέ μικρά έσοδα έκ τών κτημάτων αυτής νά δαπα- 

νώνται προς διατήρησιν τής Σχολής· μετέβη μάλιστα ό Γερμανός εις Κ/πολιν, 

καί ένήργησεν, δπως έγκριθή ή αΐτησις αυτών, ό δέ Πατριάρχης Κύριλλος6 

6 ς' 6 από Άδριανουπόλεως έξέδωκε κατά μήνα Ιούλιον τού 1816 έτους 
σιγίλλιον, 6Γ οΰ καθίσταται έφορος τής Σχολής ό Παλαιών Πατρών Γερμα¬ 

1 Σημειωτέοι-, δτι έν έτει 1833, δτε ή επταμελής εκείνη Επιτροπή συνεζήτησε περί 

τοΰ αριθμού τών έν Έλλάδι Αρχιερέων, ύπήρχον τότε έν Πελ,οποννήσιρ δύο Αρχιεπί¬ 

σκοποί, τής Δημητσάνης και τής Ζαρνάτας. νΙδε Άρχ. Χρυσοστόμου II απαδ ο¬ 

πού λου (νυν Αρχιεπισκόπου Αθηνών), Ιστορία τής Έκκ?.ησίας τής Ελλάδος τόμ. 

Α'. σελ. 75 - 76 (Άθήναι 1920). 

2 Φωτίου Χρύσανθο πού λ ου ή Φιο τάκου, Βίοι Πελοποννησίων άνδρών και 

τών έξωθεν εις τήν Πελοπόννησον έλθόντων κληρικών και πολιτικών τών άγωνισαμένων 

τον αγώνα τής Έπαναστάσεως (Άθήναι 1888) σελ. 295. Τάκη Κανδη λώρου, Ή 
Γορτυνία σελ. 265 κέ. 

3 Τό έγγραφον τούτο είναι συνυποσχετικόν τών Αρχιερέων τής Πελοπόννησου προς 

κοινήν συνεργασίαν υπέρ τής πατρίδος. Έν αύτω υπογράφει καί ό Αρχιεπίσκοπος Δημη¬ 

τσάνης Φιλόθεος θετών καί τήν σφραγίδα αυτού, έν ή υπάρχει τό έτος 1795 «ό ταπεινός 

Αρχιεπίσκοπος Δη μητζάνης Φιλόθεος ,ΑΨ^Ε'». Έξ αυτής βεβαιούμεθα, ότι ούτος έν 

έτει 1795 έχειροτονήθη Αρχιεπίσκοπος. Τό έγγραφον τούτο είναι λίαν έφθαρμένον. 

4 Παν. Παπαξαφειροπούλου, Μεθυδριάς ήτοι Ιστορική καί τοπογραφική 

άφήγησις περί τής έν Βυτίνη Ελληνικής Σχολής καί τών έν τφ δήμφ Νυμφασίας λόγου 

άξιων μνημείων μετά σιγιλλίων Πατριαρχικών καί ετέρων εγγράφων (Άθήναι 1883), 

σελ. 154-159. Πρβλ. Περ. Ζερλέντου, Ή Μητρόπολις Άμυκλών καί Τριπολιτσάς 

καί αί Έπισκοπαί Πίσσης, Έζερών, Βελιγόστιδος (Άθήναι 1921) σελ. 17- 

5 Ευθυμίου Καστόρχη, Ένθ’ άν. σελ. 29-30. 

Β Μ. Γ εδ ε ώ ν, Ένθ’άν. σελ. 683. Ευθυμίου Καστόρχη, Ένθ’ άν. σελ.. 66 -71. 
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νός ό έκ Δημητσάνης, καί ένούται ή Μονή μετά τής Σχολής καί εγκρίνει 
πάντα τά κινητά καί ακίνητα αυτής νά είναι τοΰ λοιπού περιουσία τής Σχολής. 

Ό Φιλόθεος ήτο άνήρ δραστήριος καί διεκρίθη κυρίως ώς προπαρα¬ 

σκευαστής τού Ελληνικού Αγώνος, ύποστηρίξας εν Δημητσάνη τάς πολεμε- 

φοδιακάς επιχειρήσεις τών αδελφών Σπηλιωτοπουλων \ καί συμπήξας μετ3 

ά'λλων τήν λεγομένην Τεράν Αδελφότητα. 

Είς τας άρχάς τού 1821 έτους, εντολή τής Όθωμανικής Αρχής, προσ- 

εκλήθησαν είς Τρίπολιν οΐ Αρχιερείς καί προεστώτες τής Πελοπόννησου, έν 
οίς καί ο Αρχιεπίσκοπος Δημητσάνης Φιλόθεος, καί έρρίφθησαν εις τάς 
φυλακάς, διότι εθεωρούντο ώς αίτιοι τών επαναστατικών κινημάτων τής 
Πελοποννήσου 2. 

Οΰτοι ευρισκόμενοι εις τάς φυλακάς τής Τριπόλεως άπεφάσισαν νά συν- 

εργασθώσιν από κοινού υπέρ τής άπελευθερώσεως τής πατρίδος, ώς φαίνεται 
εκ τού ανωτέρω μνημονευθέντος ΰπ’ αριθμόν 14796 εγγράφου, οπερ ύπογρά- 

φουσιν ΐδιοχείρως ό Μονεμβασίας Χρύσανθος3, ό Ναυπλίου καί Αργους 

1 Ό Λακεδαιμόνιας Άνανίας, δτε ήτο έν Δημητσάνη, ίδρυσε δύο πυριτιδομύλους, 

οΰς κατέστρεψαν οί έπιδραμόντες Αλβανοί. Άλλ5 οί αδελφοί Νικόλαος και Σπυρίδων 

Σπηλιωτόπουλοι έπανίδρυσαν αυτούς. ’Επι τής έπαναστάσεως εΐχεν ή Δημητσάνα 14 

πυριτιδομύλους. Πρβλ. Μ η τ ρ οπολίτ ου Παλαιών Πατρών Γερμανού, Υπο¬ 

μνήματα περί τής Έλ?^ηνικής Έπαναστάσεως τής Ελλάδος άπό τό 1820 μέχρι τοΰ 1823 

έκδιδόμενα υπό Καλλινίκου Καστόρχη. (Άθήναι 1837). σέλ. 22-23, 34. Καί Σπ. Λάμ¬ 

πρου, Ή Πυρΐτις τής Δημητσάνης Ένθ’άν. Τού αυτού, Λόγοι καί Άρθρα σ. 512 κέ. 

Τάκη Κ α ν δ η λ ώ ρ ο υ, Ό Άρματωλισμός σελ. 67. 

2 Ιωσήφ Ζαφειροπού λου Τερο μονάχου, Οί Αρχιερείς καί οί προύχοντες 

εντός τής έν Τριπόλει φυλακής έν ετει 1821, συνταχθέν υπό Θεόδωρου Ζαφειροπούλου, 

^εν Άθήναις 1852) σελ. 9-12. (Τό αυτό άνεδημοσιεύθη έν Άθήναις τφ 1890 υπό Ν. Α. 

Κανδρή. Επίσης άνειυπόιθη έκ τοΰ «Παντός» έν Άθήναις 1926). 

3 Περί τού Μονεμβασίας Χρύσανθού Παγώνη ιδε Π. Μητροπολίτου Παρα¬ 

μυθίας Άθηναγόρα, Ή Μητρόπολις Μονεμβασίαςέν «Θεολογίας» τόμ. Η' (1930) 

σελ. 248. Πρβλ. Νίκου Α. Βέη, Έκφρασις Κωδικός τής Μητροπόλεως Μονεμβα¬ 

σίας καί Καλαμάτας, έν τώ «Δελτίω τής Τστορ. Έθνολ. Εταιρείας» Τόμ. <Γ' (Άθήναι 

1901) σελ. 196, 200, 201. Έν τώ Κιόδικι τούτω υπάρχει ή «Άπανταχοϋσα τοΰ Μονεμ¬ 

βασίας Χρύσανθού άπολυθεΐσα τή 18ΐΐ Ιανουάριου 1810, δι’ ής συνιστάται τοΐς χρι- 

στιανοϊς κατοίκοις τής Μηλέας καί Καστάνιας, όπως τφ νεωστίέκλεγέντι έπισκόπφ 

■Ιωσήφ παράσχίυσιν εξαιρετικόν βοήθημα κατά τό πρώτον έτος τής Άρχιερωσύνης 

αυτού «διά μερικήν παραμυθίαν τοΰ χρέους τής επαρχίας αύτοΰ». Ν. Δ. Φοίφα, 

Αλληλογραφία τών Αρχιερέων Χρύσανθού Παγώνη Μητροπολίτου Μονεμβασίας 

καί Καλαμάτας καί Γερασίμου Παγώνη Αρχιεπισκόπου Άργολίδος έν τφ «Ίερφ Συν- 

δέσμφ> έτ. ΙΑ' (1908) Άθήναι άριθ. φύλ. 74 σελ. 12 κέ. Δη μ. Χρ Δουκάκη, Μεσση- 

νιακά καί ιδία περί Φαρών καί Καλαμάτας· άπό τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι τού 

Καποδιστρίου, τεύχος Β'(Άθήναι 1908) σελ. 166-167. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ'. Ιο 
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Γρηγόριος1, ό Κόρινθου Κύριλλος2, δ Δημητσάνης Φιλόθεος, δ "Ανδρού- 

σης Ιωσήφ3, δ Χριστιανουπόλεως Γερμανός4, και δ Ωλένης Φιλάρετος. 

Ό Αρχιεπίσκοπος Δημητσάνης Φιλόθεος5 έιελείωσε μαρτυρικώς τη 
17Β Σεπτεμβρίου 1821 εν ταΐς φυλακαΐς τής Τριπόλεως, κατά τήν αυτήν δέ 
ημέραν άπέθανον καί δ Ναυπλίου καί "Αργους Γρηγόριος, δ Χριστιανουπό- 

λεως Γερμανός καί δ Πρωτοσΰγκελλος Άνδροΰσης "Ιωσήφ Χρύσανθος. 

Β'. 

ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ Ε'. 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΝ 

Ή Δημητσάνα6 ήτο μία των σημαντικωτάτιον καί ακμαιότατων πόλεων 

τής Πελοπόννησου προ τής Έπαναστάσεως του Όρλοδφ, δπότε ύπέστη τάς 

1 Ό Ναυπλίου καί Άργους Γρηγόριος ήχο έκ Λαπεδαίμονος καί διεδέχδη τον έκ 

Δημητσάνης Ιάκωβον. "ΐδε Μιχ. Λαμπρινίδου, Ή Ναυπλία από των αρχαιότατων 

χρόνιον μέχρι των καθ’ ημάς (Άθήναι 1898) σελ. 354 -357. 

2 Περί τοϋ Κορίνθου Κυρίλλου 'Ροδοπούλου ΐδε Παρθενίου Κ. Πολάκη, Επί¬ 

σκοποι τής Άποστολικής Εκκλησίας Κόρινθου εν τφ «Ίερφ Συνδέσμφ» έτος ΙΒ'. (Κ) 

περίοδ. Β' (1917). Άθήναι άριθ. φύλ. 281. 

5 Ή βιογραφία τοΰ Ιωσήφ Άνδρούσης συνταχθεϊσα υπό τοϋ αδελφού αύτοΰ έδη- 

μοσιεύθη υπό τοΰ Ήπειρώτοΰ Α. Πετρίδου εν τφ «Άπόλλωνι* περιοδικά) έκδιδο- 

μένφ έν ΠειραιεΧ, τόμ. Τ' (1890) σελ. 1054-1060. Επίσης περί τούτου ΐδε Ιεζεκιήλ 

Βελανιδ ιώτου, (νϋν Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων), «Ιωσήφ ό 

Άνδροΰσης» "Ομηρος δεσμοφόρος έν Τριπολιτζα, Μινίστρος τής θρησκείας καί του 

δικαίου κατά τον Αγώνα (1770· 1844), Άθήναι 1906. Πρβλ. καί Δη μ. Α. Πετρακά- 

κου, Ό Κλήρος εις τήν πολιτικήν έν «Έναισίμοις» Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου 

(Αρχιεπισκόπου Αθηνών) (Άθήναι 1931) σελ. 344, 348-349, 353, 355. Νικολάου 

Π. Παπαδοπούλου πρωτοπρεσβυτέρου, Αί κατά τήν Ελληνικήν Έπανάστα- 

σιν προσπάθειαι προς σύστασιν διαρκούς συνόδου, έν «Έναισίμοις» σ. 247, 249, 250, 254. 

* Έν έτει 1807, θανόντος τοΰ Χριστιανουπόλεως Μακαρίου τοΰ άπό Μεγάλων Πρω- 

τοσυγκέλλων έςελέγη, εις άντικατάστασιν αύτοΰ, ό επίσκοπος Σεβαστείας Γερμανός ό έκ 

Καλαβρύτων, περί αύτοΰ ΐδε Δη μ. X. Δουκάκη, κατάλογος Μητροπολιτών Χριστια- 

νουπόλεως έν τω «Έκκλησιαστικφ Φάρφ» έτος Β' τόμ. Δ' (1909) Αλεξάνδρεια σελ. 366. 

Επίσης πρβλ. Άρχι μ. Χριστόφορου Ι< ν ή τ η, Ή Μητρόπολις Χριστιανουπόλεως 

έν «Εκκλησιαστική Άληθείφ* έτος Λ' (1910) Κ/πολις σελ. 69 κέ. 

5 Περί τούτου βλ. Ιωσήφ Ζ α φ ε ι ρ ο π ο ΰ λ ο υ, Ένθ' άν. σελ. 69 - 70. Αμβρο¬ 

σίου Φραντζή, Επιτομή τής Ιστορίας τής άναγεννηθείσης Ελλάδος άρχομένη άπό 

τοΰ έτους 1815 καί λήγουσα τό 1835 (Άθήναι 1839) τόμ. Δ' σελ. 97. Μητροπολίτου 

Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Πολυκάρπου, Οί άγιοι τής Μητροπόλεως 

Γόρτυνος, έν «Έναισίμοις^ σελ. 362. 

6 Περί αυτής ΐδε : Τάκη Κανδη λώρου, Ή Δημητσάνα, ιστορική μονογραφία 

μετά βιογραφιών τοΰ Πατριάρχου καί τοΰ Γερμανού. Άθήναι 1897. Τοΰ αύτοΰ, 

Ή Γορτυνία, Ιστορία άπό των άρχοιοτάιων χρόιων μέχρι των καθ’ημάς, Πάτραι 1898. 
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μεγίστας καί σκληροτάτας των καταστροφών, άλλων μέν έκ των κατοίκων 
αυτής φονευθέντιον, άλλων δέ Ιξανδραποδισθέντων ή πωληθέντων εις τούς 
πειρατάς1 υπό των τήν Πελοπόννησον έπιδραμοντων "Αλβανών, οΐτινες έν 
τελεί έστράφησαν καί κατά τώ)ν Τούρκων, τούς οποίους έ?,ήστευον ή έφό- 

νευον. Εντεύθεν έγεννήθη σύν τφ χρόνφ αδιάλλακτος έχδρα μεταξύ "Αλβα¬ 

νών καί Τούρκων, οΐτινες ενο^θέντες μετά των έν Πελοποννήσφ σο^μάτων τών 
κλεφτών καί τών άρματωλών 2 έδολοφόνουν τούς "Αλβανούς καί άπηνώς 
κατεδίωκον αυτούς. 

Έν τφ μεταξύ έσιάλησαν εις Κων/πολιν, έκ Πελοπόννησου "Ελληνες 
καί Τούρκοι προύχοντες, ΐνα παραστήσωσιν είς τό Διβάνιον τά κακά, τά 

όποια ύφίσιατο ό "Ελληνικός και ό Τουρκικός πληθυσμός αυτής έκ τών 
\Αλβ«νώ>ν, ό δέ Σουλτάνος διέταξε τον καπετάν πασσάν Γαζή Χασάν Τζε- 

ζαϊρλήν 3, οποις μεταβή είς Πελοπόννησον μετά στρατού προς τελείαν εξόν - 
τωσιν αυτών. Ούτος έλθών είς Πελοπόννησον μετά τού διερμηνέως τού 
τουρκικού στόλου Νικολάου Μαυρογένους τού Παρίου4 έν έ'τει 1779 έζήτησε 
τήν βοήθειαν τών κλεφτών, οί αρχηγοί τών οποίων, έν οίς καί ό Κωνσταν¬ 

τίνος Κολοκοτρώνης 5 έδέχθησαν νά βοηθήσωσιν αυτόν. Ούτω έν διαστήματι 
ενός έτους ή Πελοπόννησος άπηλλάγη τών έπιδρομέων. 

Μετ" ού πολύ όμως ή Τουρκία ήρχισε νά στρέφηται κατά τών κλεφτών 
τής Πελοπόννησου, διότι ούτοι όσημέραι ηύξάνοντο καί έκαμνον έν αυτή 
μικρά επαναστατικά κινήματα, τά όποια προύξένουν φόβον εις τάς Τουρκικός 
άρχάς τής Πελοπόννησου. Καί ήμνηστεύθησαν μέν τφ 1800 οί κλέφται υπό 
τής Τουρκίας, κινδυνευούσηςάφ" ενός μέν έκ τής Γαλλικής κατοχής τής Αίγύ- 

πτου, άφ’ ετέρου δ’ έκ τού Ρωσσοτουρκικού πολέμου6, έξηκολούθουν όμως 
νά είναι ούτοι απειλητικοί. Τότε ό Μώρα Βαλισή τής Πελοπόννησου Σεΐτ 

1 Τάκη Κ α ν δ η λ ώ ρ ο υ, Ή Δη μητσάνα, σελ. 32. Τοΰ αύτοΰ, Ή Γ ορτυνία, 

σελ. 162. Παντελή Κοντογ ιάννη, Οί "Ελληνες κατά τον πρώτον έπί ΑΙκατερίνης 

Β' Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον (1768 - 1774). (Άθήλ'αι 1903) σελ. 360 κ.έ. 372 κ.έ. 386 κ.έ. 

Σπ. Λάμπρου, Ή Πυρΐτις τής Δημητσάνης, έν τφ Νεολόγφ Κωνσταντινουπόλεως- 

Άθηνών. Περίοδος Β'. έτος ΛΒ’. άριθ. 119 (Άθήναι τή 14τι Δεκεμβρίου 1897). Τοΰ 

αύτοΰ, Λόγοι καί Άρθρα (Άθήναι 1902) σελ. 511 -517. 

* Περί τών κλεφτών καί άρματωλών τής Πελοπόννησου ΐδε Π. X. Δούκα, Ή 

Σπάρτη διά μέσου τών αιώνων, (Νέα Ύόρκη 1922) σελ. 711 κ.έ. « 

* Κ. Σάθα, Ή Τουρκοκρατούμενη Έ?>.λάς (Άθήναι 1869) σελ. 526ύποσ. 2. Πλείονα 

περί αύτοΰ ΐδε Π. Κοντογ ιάννη, “Ενθ’ άν. σελ. 424, 430 κέ. Ούτος επιστρέψας είς 

Κ/πολιν έγένετο Βεζύρης. 

4 Π. Κοντογ ιάννη, Ένθ. άν. σελ. 428. Πλείονα περί αύτοΰ ΐδε Τΐι. Βία η ο ατά, 

Βεε ΜενΓονέηί Ηΐεΐοίτο ά’Οποηί Ιοηι. Α'. ρ. 2 κέ. (Ραπε 1909). 

5 Τάκη Κανδηλιόρου, Ή Δημητσάνα σελ. 34. Π. X. Δούκα, Ένθ’ άν. σ. 717. 

Π. Κοντογ ιάννη, Ένθ* άν. σελ. 370 κέ. 

6 Τάκη Κανδη λώρου, Ό Άρματωλισμός ... σελ. 273. 
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Όσμάν πασσας \ θέλων τήν έξόντωσιν αυτών,- έζήτησεν οδηγίας παρά τής 

Υψηλής Πύλης, ό δέ Σουλτάνος Σελήμ διενοήθη νά έρημώση τελείως τήν 
Πελοπόννησον, μετακομίζων τούς ΰπολειφθέντας κατοίκους αυτής εις Αίγυ¬ 

πτον και Μικράν Ασίαν, άλλ’ ό Οικουμενικός Πατριάρχης Καλλίνικος ό Ε' ό 
από Νίκαιας Ισωσε τότε τον λαόν, είπών εις τό Διβάνιον: «Τί πταίει ό λαός; 

νά σκοτώσωμεν τούς πρωταιτίους, τούς κακούς- και τον άντισκόβη»2. 

Έν ετει 1805 άπεστάλη εις Πελοπόννησον υπό τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου προς συλλογήν των κανονικών δικαιωμάτων αυτού ό Πρω- 

τοσύγκελλος Άδριανόπουλος3 ό εκ Γαργαλιάνων. Οΰτος περιελθών αυτήν, 

και συλλέξας τά χρήματα τών Πατριαρχείων, ενώ επέστρεφεν έκ Κυπαρισσίας 
εις Τρίπολιν, συνελήφθη παρά τήν θέσιν Σαπιολίβαδον 4 υπό τού αδελφού 
τού Θεοδώρου Κολοκοτρώνη Γιάννη τού και Ζορμπα επιλεγόμενου, διότι 
κατ’ αυτού είχεν οΰτος πρότερον άφορμάς, και άφ5 ου εληστεύθη, άφαιρε- 

θέντων δλων των χρημάτων, εβασανίσθη ανηλεώς, φονευθέντων καί τινων 
τής συνοδευοΰσης αυτόν φρουράς. Τής αιχμαλωσίας ταύτης συμμετέσχε και 
δ Θεόδιορος Κολοκοτρώνης, ώς λέγει ό Καθηγητής κ. Ν. Βέης 5, διότι διετέλει 
οΰτος «’ς τό κλέφτικο 6, και δεν ήτο κάππος», ως φρονεί ό Τ. Κανδηλώρος 7. 

Τήν γνώμην όμως αυτήν δεν δέχεται ό κ. Κανδηλώρος 8, λέγων, ότι ό 
Θ. Κολοκοτρώνης μετέβη εις τήν θέσιν εκείνην μετά τήν πράξιν προς άπελευ- 

θέριοσιν τού Πρωτοσυγκέλλου. 

Ό ΓΙρωτοσύγκελλος, οΰτινος τό πάθημα Ιγνίόσθη εις δλην τήν Πελο¬ 

πόννησον, διαφυγών τον κίνδυνον ήλθεν εις Τρίπολιν. Τότε δ Μώρα Βαλισή 
Οσμάν πασσας, μελετών προ πολλού τήν εξόντωσιν των κλεφτών9, έξη- 

νάγκασεν αυτόν και άλλους Αρχιερείς και προύχοντας τής Πελοποννήσου νά 

1 Τάκη Κανδη λώρου, Ένθ’ άν. σελ. 323. Μ. Οίκονόμου, σελ. 48. 

* [Γ. Τερσέτη], Διήγησις συμβάντων τής Ελληνικής φυλής άπό τά 1770 εοις τά 

1836. Υπαγόρευε Θεόδωρος Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνης (Άθήναι 1846) σ. 16. Βιβλιο¬ 

θήκη «Εστίας». Ό Γέρων Κολοκοτρώνης. Διήγησις συμβάντων τής Ελληνικής Φυλής. 

'Ρητά τοϋ Κολοκοτρώνη. Τραγούδια τοϋ Κολοκοτρώνη τόμ. Α'. σελ. 16. (Άθήναι 1889). 

3 Αμβροσίου Φραντξή, Επιτομή τής ιστορίας τής άναγεννηΟείσης Ελλάδος 

άρχομένη άπό τοϋ έτους 1815 καί λήγουσα τό 1835. (Άθήναι 1839) τόμ. Δ'. σελ. 116. 

Οΰτος ήτο εις έκ των Μωραγιάν Βιλαετλίδων τής Πελοποννήσου. Πρβλ. Μ. Οικονό¬ 

μου, Ιστορικά τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας ή ό Ιερός των Ελλήνων ’Αγών (Άθήναι 
1873) σελ. 48. 

4 Νίκου Α. Βέη, Δημώδη Άσματα Φιγαλίας έν «Δελτίω Ίστορ. καί Έθνολ. Εται¬ 

ρείας τόμ. Τ'. (1901) Άθήναι σελ. 233. Ά°8α 8 στίχ. 5. 

5 Νίκου Βέη, "Εν#1 άν. σελ. 234. 

6 Μ. Οίκονόμου, Ένθ’ άν. οελ. 48. 

7 Τάκη Κανθη λώρου, Ή Γορτυνία σελ. 184. 

8 Τάκη Κανδη λώρου, Ό Άρματωλισμός σελ. 323. 

9 Νίκου Α. Βέη, Ένθ’ άνωτ. σελ. 234 κέ. Πρβλ. Αμβροσίου Φραντζή, 

Ένθ ’ άν- τόμ. Α'. σελ. 48. 
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ύπογράψωσιν αναφοράν, δΓ ής έζήτουν τήν συνδρομήν τής Μεγάλης τού 
Χριστού Εκκλησίας προς τελείαν εξόντωσιν τών κλεφτών, εξογκώνοντες τάς 
δήθεν κακουργίας αυτών καί πλάττοντες εις βάρος αυτών πλείστας δσας 
τοιαΰτας λ Τήν αναφοράν ταύτην έπέδωκε προς τον Πατριάρχην Καλλίνικον 
τον Ε' ό Πρωτοσΰγκελλος επί τοΰτφ μεταβάς εις Κιονσταντινούπολιν, όμοίαν 
δέ αναφοράν άπέστειλαν και προς τήν Υψηλήν Πύλην επί τώ αύτφ σκοπώ. 

Ό Σουλτάνος πληροφορηθείς ταυ τα, διέταξεν αύστηρώς τον Οικουμε¬ 

νικόν Πατριάρχην Καλλίνικον τον Ε' τον άπό Νίκαιας 2 νά έκδώση φριχτόν 
Συνοδικόν επιτίμιον ού μόνον κατά τών κλεφτών τής Πελοποννήσου, αλλά 
καί κατά τών ΰποθαλπόντων αυτούς, καί γνωριζόντων τι περί αυτών, μή κατα- 

διδόντων δέ τούτο εις τάς Τουρκικάς άρχάς. Ό Πατριάρχης μετά τού επιτι¬ 

μίου έξέδωκε καί Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν Επιστολήν προς ολους τούς 
Αρχιερείς καί προεστώτας τής Πελοποννήσου, άμφότερα δέ ταύτα μετά τού 
τουρκικού φιρμανίου τής Υψηλής Πύλης έστάλησαν περί τά τέλη τού μηνός 
Νοεμβρίου τού 1805 (καί ούχί τού 1804, ως ανακριβούς αναφέρει ό Αμβρό¬ 

σιος Φραντζής)3, προς τον Μώρα Βαλισή τής Πελοποννήσου Σείτ Όσμάν 
πασσάν 

Έν τούτοις προ τής έκδόσεως αυτών ό έν λόγω Πατριάρχης εγραψεν 

1 Μιχ. Οικονόμου, Ένθ’ άν σελ. 48. 

2 Ό έκδούς τό Συνοδικόν επιτίμιον κατά τών κλεφτών ήτο ό Πατριάρχης Κων/πό- 

λεως Καλλίνικος ό Ε' ό άπό Νίκαιας καί ούχί ό έθνομάρτυς Γρηγόριος ό Ε' ό έκ Δημη¬ 

τσάνης, ώς κοινώς πιστεύεται. Τό λάθος τοΰτο παρετήρησεν ό Σεβαστός μου Καθηγητής 

κ. Ν. Βέης. Ένθ’ άν. σ. 237. Ό Καλλίνικος ό έκ Μουδανίων καταγόμενος τφ 1780 άπό 

ίερομονάχου έχειροτονήθη μητροπολίτης Άδριανουπόλεως επί διαδοχή τοϋ άποθανόν- 

τος Νικηφόρου. Τώ 1792 μετετέθη είς μητρόπολιν Νίκαιας, ής προέστη μέχρι τής 17 

Ιουνίου 1801, δτε έξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης, διαδεξάμενος τον παραιτηθέντα 

Νεόφυτον τον Ζ’ τον άπό Μαρωνείας (β' πατριαρχεία). Δίς έπατριάρχευσε, τό Α' μέχρι 

τής 22 Σεπτεμβρίου 1806, καί τό Β' άπό Όκτωβρίου 1808 μέχρι Μαΐου 1809, οτε παρη- 

τήθη τής πατριαρχείας καί διεδέχθη αυτόν ό Μυτιλήνης Ιερεμίας. Περί αύτοϋ ΐδε 

Β. Α. Μ υ σ τ ακ ί δ ου, Ίστορικαί ειδήσεις περί Κουρουτσεσμέ ... σελ. 31, 37 (Άθήναι 

1888) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί Πίνακες σελ. 679 - 680. Ό Γρηγόριος ό Ε' ό άπό 

Σμύρνης έπατριάρχευσε τό Β' άπό’Οκτωβρίου τοΰ 1806 μέχρι τής 10 Σεπτεμβρίου 1808. 

*Ιδε Μ. Γεδεών, Ένθ’ άν. σελ. 680-681. Ό Μ. Οίκονόμου μόνον λέγει, οτι τοΰτο 

εξεδόθη υπό τοΰ Γρηγορίου τοΰ Ε'. Μ. Οίκονόμου, Ένθ’ άν. σελ. 49. 

8 Αμβροσίου Φραντξή, "£νθ’ άν. τόμ. Α’ σελ. 40. Πρβλ. [Γ. Τερτσέτη]: 

Ένθ’ άν. σελ. 16 κέ. «Τότε κάμνει ένα φερμάνι ό Σουλτάνος νά σκοτώσουν τούς κλεφτάς. 

Αφοριστικό έρχεται τοϋ Πατριάρχου διά νά σηκωθή όλος ό λαός, καί έτξι έκινήθηκεν 

όλη ή Πελοπόννησος Τούρκοι καί Ρωμαίοι κατά τών Κολοκοτρωναίων». Βιβλιοθήκη 

Εστίας: Διήγησις συμβάντων... τόμ. Α'. σελ. 16. 

4 Τάκη Κ α ν δ η λ ώ ρ ου, Ή Δημητσάνα σελ. 35 κέ. καί τοϋ αύτοϋ, Ή Γορ¬ 

τυνία σελ. 183-5. Ένταΰθα δημοσιεύει καί τό δημοτικόν μσμα : 

«0/ γέροντες κ’ οι προεστοί κ οί προύχοντες τον τόπου, 

πιάνουν και γράφουν μια γραφή 'ς τον βασιλιά 'ς την Πόλι» κέ. 
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Εκκλησιαστικός Έπιστολάς προς δλους τούς Αρχιερείς, προεστώτας 
και δημογέροντας τής Πελοπόννησου, ως τούτο ρητώς άναφέρεται έν τή 
κατωτέρω δημοσιευόμενη Πατριαρχική επιστολή προς τον Αρχιεπίσκο¬ 

πον Δημητσάνης Φιλόθεον καί προς τούς προεστώτας και 
δήμο γέροντας τής πόλεως ταΰτης, έν ταΐς όποίαις συνίστα εις αυτούς ύπα- 

κοήν καί υποταγήν ε!ς την Υψηλήν Πύλην, καί δπως παροτρΰνωσιν ούτοι 
τον λαόν να βοηθήση τό έργον τής Όθωμανικής εξουσίας. 

Ευθύς μετά τήν λήψιν τού Συνοδικού επιτιμίου, τής Πατριαρχικής καί 
Συνοδικής επιστολής καί τού φίρμαν ίου ό Μώρα Βαλισή τής Πελοπόννησου 
έκάλεσεν εις Τρίπολιν, ένίΓ ήδρευεν, τούς Αρχιερείς καί προεστώτας, προς 
τούς οποίους άνεκοίνωσε τον σκοπόν καί τήν άπόφασιν τού Σουλτάνου* εν 
πρώτοις άνεγνώσθη τό φιρμάνιον, είτα ή Πατριαρχική καί Συνοδική επιστολή 
καί τέλος τό Συνοδικόν έπιτίμιον, τού οποίου αί άραί ήσαν τοσοΰτο φρικώ- 

δεις, ώστε έρράγιζαν καί πέτραι ή μετά δέ τήν άνάγνωσιν αυτών εκαμεν οΰτος 
τον εξής τρομερόν όρκον. «Νά μή τολμήση τις νά κοινοποίηση τον σκοπόν 
καί τήν Σουλτανικήν άπόφασιν (τό όποιον άν γίνη είναι αδύνατον νά μή 
τό μάθω), διότι δστις ήθελε φανή προδότης του μυστικού τούτου, Βαλλαχά 
Μπιλλαχά (μά τον θεόν, μά τον θεόν) μά τό κεφάλι τού βασιλέως, καί νά 
είμαι έ'ξαρνος τού Μοαμέτη, θέλω τον κάμει κομμάτια καί θέλω τον ρίψει 

νά τον φάγουν οί σκύλλοι2». 

Μετά τήν άνάγνωσιν των εγγράφων έπέστρεψεν έκαστος εις τά ίδια, 

λήγοντος τού Δεκεμβρίου τού 1805 έτους3. Οί Αρχιερείς φθάσαντες εις τάς 
Έπισκοπάς αυτών άνεκοίνωσαν εις πάντας τό πνεύμα τού Συνοδικού επι¬ 

τιμίου, συνιστώντες, ΐνα μή τολμήση τις νά κρύψη τινά έκ των κλεφτών, άλλα 
καί όσοι έγνώριζον τήν διαμονήν αυτών νά άναγγέλλωσι ταΰτην. Ό Μονεμ- 

βασίας Χρύσανθος ευρισκόμενος τότε εν Τριπόλει έστειλεν Εγκύκλιον τή 19 

Φεβρουάριου τού 1806 έτους προς τούς Τερεις καί Χριστιανούς τής Μονεμ- 

βασίας περί υποταγής αυτών εις τό ραγιαλίκι έν τώ κατά των 'Ρώσσων 
πολέμφ έν ή σύν τοΐς άλλοις άναφέρει περί τής έν Τριπόλει συνελθούσης 
κοινής συνελεύσεως των Αρχιερέων καί προεστώτων, οτι ή Μεγάλη τού 
Χριστού Εκκλησία μεσολαβήσασα παρά τώ Σουλτάνφ έδωκεν έγγυησιν υπέρ 
πάντων διά τήν όφειλομένην πίστιν καί υποταγήν των Ελλήνων, δτι οί 
Αρχιερείς έγένοντο έγγυηταί (κεφίληδες) υπέρ αυτών περί πίστεως καί εύπει- 

θείας είς τό ραγιλίκιον, καί δτι οί άγάδες δι’ ιερού χοιζετίου εδωκαν υπό- 

σχεσιν έκ μέρους δλων των Τούρκων περί διαφυλάξεως τής τιμής, τής ζωής 
καί των περιουσιών αυτών 4. 

1 Αμβροσίου Φραντξή, Ένθ’ άν. τόμ. Α'. σελ. 40. 

2 Αμβροσίου Φραντξή, Ένθ’άν. τόμ. Α' σελ. 40 κέ. 

3 Παρά τφ Άμβρ. Φραντξή άναφέρεται άνακριβώς τό έτος 1804 άντί 1805. 

* Τήν εν λόγο) εγκύκλιον αναφέρει ό Τ. Κανδηλώρος, Ό Άρματωλισμός σ. 360· 
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Άντίγραφον δ’ αυτής άπόκειται έν τφ ’Αρχείω τής έν Άθήναις Ιστορι¬ 

κής καί Εθνολογικής Εταιρείας ύπ’ άριθ. 7231. 

Εκτελεστής των διαταγών τούτων εστάλη υπό τού Σουλτάνου ό Κεχα- 

γιάμπεης1, δστις περί τά τέλη τού 1805 έτους άπεβιβάσθη εις Καλαμας, 

τραπείς δέ προς τά ενδότερα συνέλαβε περί τούς 600, ούς έφόνευσεν. ’Από 

τού 1806 έτους ήρξατο ή καταστροφή των Κολοκοτρωναίων 
Ή Πατριαρχική έπιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπον Δημητζάνης Φιλό- 

θεον έγράφη τή 25'α Όκτωβρίου τού 1805 έτους. Είναι δε αυτή άπό ιστο¬ 

ρικής κυρίως άπόψεως άξιόλογος, διότι έν αυτή ό ρηθείς Πατριάρχης Καλλί¬ 

νικος ό Ε' άναφέρει κεφαλαιωδώς τό πέντε κεφάλαια έκ τού Σουλτανικού 
εκείνου φιρμανίου, τά όποια άφορώσιν είς τούς £Έλ?τηνας τής Πελοπονήσου 

Καλλίνικος έλέω Θεόν 3Αρχιεπίσκοπος Κωναταντινουηόλεως 

Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης:^ 

-ή Θεοφιλέστατε Αρχιεπίσκοπε Δημητζάνης έν άγίφ πνεύματι αγαπητέ 
αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών μετριότητος κύρ Φιλόθεε καί έντιμώτατοι 
κληρικοί, ευλαβέστατοι ιερείς, καί τίμιοι προεστώτες καί δημογέροντες καί 5 

κοτζαμπασίδες καί πρόκριτοι καί λοιποί άπαξάπαντες ευλογημένοι χριστιανοί 
τής επαρχίας ταύτης, τέκνα έν Κυρίψ ημών άγαπητά χάρις εΐη ύμιν καί 
ειρήνη παρά Θεού: ή κραταιωτάτη καί ευεργετικότατη είς ημάς βασιλεία, τό 
δικαιότατον ύψηλότατον καί πολυχρονιώτατον δεβλέτι4, μέ τό νά προνοήται 
πάντοτε διά τήν ησυχίαν καί καλήν κατάστασιν δλων των υπηκόων καί 10 

πιστών 'Ραγιάδοον, οπού είναι, υποκείμενοι είς τήν βασιλικήν του επικράτειαν 
καί μέ τό νά (που) 5 έπαγρυπνή και προστάζη μέ πάσαν δύναμιν δλους τούς 
ηγεμόνας καί κυβερνήτας, οπού εύρίσκονται εις κάθε χοόραν καί τόπον διά 
νά έχουν μεγάλην επιστασίαν καί προσοχήν είς έκεΐνα όπόσα αρμόζουν εις 

1 Τάκη Κανδηλώρου, Ή Δημητσάνα σελ. 35 κέ. 

* Ν. Α. Βέη, Ένθ’ άν. σελ. 237 κέ. Τάκη Κανδηλώρου, Ή Γορτυνία σελ. 186 κέ. 

3 Τήν ανέκδοτον ταύτην επιστολήν εύρον έν τφ Άρχείφ τής έν Άθήναις Ιστορικής 

καί Εθνολογικής Εταιρείας, είναι δ' αΰτη έκ τών μή καταγεγραμμένων έν τοΐς κατα- 

λόγοις εγγράφων τοΰ Αρχείου. Είναι έφ’ άπλοΰ χάρτου γεγραμμένη καί άποτελεΐται έκ 

φύλ. 2 διαστάσεων (0,31X0,22), καί περιέχεται έν τφ φ. 1«6 — 2«<>. Είναι δέ έφθαρμένη 

εις τινα μέρη καί ανορθόγραφος. Έν τή έκδόσει αυτής διετήρησα τήν ορθογραφίαν χοϋ 

κειμένου πλήν ιών κυρίων ονομάτων, των πόλεων και χοίρων, τα οποία έγραψα δια κεφα¬ 

λαιώδους γράμματος, χωρίς όμως νά μεταβάλω τήν ορθογραφίαν αυτών. 

Ό Β. Α. Μυστακίδης συνέταξε κατάλ-ογον των όπολυθέντων υπό Καλλινίκου τοΰ Ε' 

συνοδικών γραμμάτοον καί σιγιλλίων κλπ. έν φ δεν άναφέρει τήν ρηθεΐσαν επιστολήν, (ιδε 

Β. Α. Μυστακίδου, Ίστορικαί ειδήσεις περί Κουρουτσεσμέ, σ. 31 κέ). 

4 Δεβλέτ= Κράτος. 

5 Ή λ. πον διαγράφεται. 
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έξολόθρευσιν καί τέλειον άφανισμόν των κακοποιών ανθρώπων, καί εις εκεί¬ 

νους όπου συγχύζουσι καί προξενούν (σκάνδαλον) 1 ταραχήν εις την κοινήν 
καί τήν κατά μέρος ασφάλειαν εις τούς πολλούς δηλαδή καί εις τον καθ’ ένα 
ξεχωριστά· πολλούς υψηλούς προσκυνητούς ορισμούς καί υψηλά φερμάνια 

5 έξαπέστειλε, κατά διαφόρους καιρούς καί ηγεμονικός εξουσίας, καί έφανέρω- 

ναν εις τούς κατά καιρόν ύψηλοτάτους μόραβαλήδες, τήν υψηλήν αυτής βού- 

λησιν καί θέλησιν, ως πατρικήν, καί περιεΐχον τός νέας καί κατά πολλά 
γνωστικωτάτας διατάξεις καί προσιαγάς, των όποιων υψηλών προσταγών, ή 
κατά τό γράμμα ευεργετική πράξις, καί ή από μέρους δλων ημών τών ύπη- 

10 κόων χρεωστουμένη διαφΰλαξις, χωρίς αμφιβολίαν συμφέρει διά τήν καλήν 
κατάστασιν καί ησυχίαν δλων εκείνων όπου κατοικούν εις τον Μωρέα καί διά 
τήν αποφυγήν τής δικαίας τιμωρίας καί παιδεύσεως· τάς οποίας είναι απα¬ 

ραίτητον νά πάθωσι καί δοκιμάσωσιν, οσοι από εσάς δέ φέρονται ενάντιοι 
τής υψηλής προσταγής από κακοπροαίρετον γνώμην τους· πολλαΐς φοραΐς καί 

15 ημείς μέ υψηλήν προσκυνητήν προσταγήν εγράψαμεν καί εις τήν Άρχιερωσύ- 

νην σου, καί εις τούς λοιπούς συναδέλφους Αρχιερείς τού Μωρέως, καί εις 
άλλους κατά τόπους προεστώτας καί ηγουμένους όπου είναι τού κλήρου καί 
τής τάξεώς μας· καθώς ομοίως εγράψαμεν καί εις τούς κοτζαμπασίδες2 δημο¬ 

γέροντας προεστώτας καί λοιπούς κατοικούντας εις τον Μωρέα, φανερώνον- 

20 τας εις δλους σας πατριβάΰς] καί έκφλούντες] (;) εκκλησία στ ικώς τά πρέποντα 
εις εσάς καί τά συμφέροντα παρακινούντες δλους, εις τό νά έχετε μεγάλην 
προσοχήν, νά φυλάττετε απαρασάλευτα δσα προτάζεσθε μέ κάθε (τε) 3 ομό¬ 

νοιαν καί μέ μεγάλη ν δουλικήν κλίσιν, καί νά εμποδίζετε μέ κάθε τρόπον καί 
μέ δλην σας τήν δύναμιν, κάθε κίνημα οπού είναι εναντίον εις τάς βασιλικάς 

25 προσκυνητάς προσταγάς καί ώς αίτιον κάθε παιδεύσεως καί πίκρας τιμωρίας 
είς εκείνους οπού άποτολμούν νά εύγένουν από τά δριά τους, καί κατά τό 
παρόν μέ τό νά έβεβαιώθη ή κραταιοτάτη βασιλεία, καί τό υψηλόν δεβλέτι, 

δτι πολλοί κακοποιοί κλέπται, από τούς ίδιους Μωραΐτας, παραφυλάττουν είς 
ταΐς στράταις καί σκοτώνουν κρυφίως καί μέ απάτην τούς διαβάτας, καί άλλοι 

30 πάλιν αύθαδώς μέ όπλα καί μέ άρματα άντιστέκωνται μετά τών Σεϊμάνιδων4· 

από τό άλλο μέρος πολλοί από τούς κοτζαμπασίδες καί δημογέροντες (χωρίς 
νά έχετε εΐδησιν εσείς οί ^Ιερωμένοι ώς εΐμεθα βέβαιοι) μέ μίαν πρόφασιν 
τάχα δτι είς τον τάδε καζάν 5 εφάνησαν κλέπται καί έσκότωσαν τον τάδε δια- 

1 Ή λ. οχό,νδαλον διαγράφεται. 

? Κοδξαμπασήδες ελέγοντο οί "Ελληνες προεστώτες· περί αυτών ΐδε Φωτίου Χρύ¬ 

σανθο πούλου ή Φωτάκου, Απομνημονεύματα περί τής Ελληνικής Επαναστά¬ 

σεων τόμ. Α'. σελ. 32-34 (Άθήναι 1899). 

2 Ή λ. τε διαγράφεται. 

* Σεϊμέν = χωροφύλαξ, αστυνομικός. 

6 Καζά = Ύποδιοίκησις. 
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βάτην, καί ακολούθως διά νά τεριαχθώσιν εδόθησαν τόσα άσπρα, καί άλλοτε 
πάλιν λέγουν, δτι οί κλέπται έπίασαν τον τάδε άνθρωπον εις τήν στράταν, 

καί τον επήραν σκλά[βον], καί διά τήν εξαγοράν του εδόθησαν τόσα άσπρα, 

καί μέ αύιάς τάς αιτίας [χ]αρατζώνουσι μέ πλ[ήθ]ος άσπρων, τούς πτωχούς 
ραγιάδες, χωρίς έλεος καί καμμίαν συνείδησιν καί κερδίζουσιν ασπρα ασεβώς 5 

καί παρανόμως, καί κάμνουσι τον εαυτόν τους ομοιον μέ τούς κακοτρόπους 
κ?νέπτας, καί διά νά εΐπώμεν καλλιώτερα χειρότερον από αυτούς, καί νομί- 

ζουσιν ένα τυχηρόν εύρεμα, τό νά είναι οί κλέπται, διά τά έδικά τους τέλη 
καί κέρδη, καί ακολούθως δχι οτι δέν συμβοηθούσιν, αλλά καί έκ τού εναν¬ 

τίον κρυφίους καί μέ τρόπους πλαγίους καί μυστικούς γίνεται έμπόδιον, εις ίο 
τήν καταστροφήν καί άφανισμόν αυτών τών κακοποιών κλεπτών. 

Καί επειδή κάθε πρόφασις καί αιτία, είναι βέβαιος καί άνεμπίστατος 
δτι δέν έχουν κάμμίαν μετοχήν μέ τούς κλέπτας οί Μωραΐται, ωσάν όπου ό 
Μωρέας από δλα τά μέρη, κατά τήν φυσικήν κατάστασιν είναι περιτριγυρι¬ 

σμένος μέ θάλασσαν, καί διατρέφει πάντοτε τούς ίδιους Μιοραΐτας, καί μέ 15 

ευκολίαν φυλάττεται σίγουρα άπό κάθε διάφορον έμβασιν τών κακοποιών 
άνθρώπο>ν άπό τά έξω μέρη, καί τό περισσότερον δπου έχει καί διωρισμέ- 

νους διά περισσοτέραν φύλαξιν τόσους καί τόσους μπελουκμπασάδες,1 τζερ- 

βετζίδες2 καί άλλους καπομπα[σί]δες3 είς κάθε πολιτείαν καί χ[ω]ρίον· διά 
αύιάς λοιπόν τάς προφάσεις καί τά [τοιαύτα], όπου άκολουθονν, ώργίσθη 20 

καί άναψε τον δικαιώτατον θυμόν του τό φιλόπτωχον φιλοδίκαιον υψηλόν 
δεβλέτι, καί ήθελε κάμη ευθύς τώρα τήν όλοϋστερινήν βαρυτάτην παίδευσιν 
είς εκείνους οπού έτόλμησαν νά κάμουν τά τοιαύτα, άν ίσως καί ό φιλάν¬ 

θρωπος καί φιλοπήκοος στοχασμός τού (πολυχ.)4 κραταιοτάτου καί πολυ¬ 

χρονίου δεβλετίου, δέν ήθελεν εμποδίση αυτήν τήν όγλήγωρον έπιχείρησιν 25 

καί ό[πού] νά σταλθώσι προτήτερα βασιλικαί ύψηλαί προσταγαί, καί νέα 
νιζάμια5, οπού ήμπορούν νά μεταβάλλουν καί σωφρονίσουν τούς τοιούτους 
κακοποιούς ανθρώπους· λοιπόν κατά τήν σφοδράν είς ημάς γενομένην υψη¬ 

λήν προσταγήν, φανεριόνομεν είς δλους σας τούς Μαιραιτας ιερωμένους καί 
λαϊκούς, τήν υψηλήν αυτήν βουλήν καί θέλησιν, κατά τον τρόπον οπού εφε- 30 

ξής κατά πλάτος σημειώνομεν μέ τάς παρούσας Εκκλησιαστικός έπιστολάς 
είς δλους σας· γράφομεν δέ καί τή άρχιερωσύνη σου, καί είς τούς προεστώ 

1 Μπουλούκμπασή = αρχηγός λόχου άτάκτου στρατού επιτετραμμένου άλλοτε τήν 

δημοσίαν ασφάλειαν. 

7 Δερβεντξή =φύλαξ κλεισώρειας. (Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ Μ. Γεδεών). 

3 Ό Καποΰ όμπασης ήτο ό αρχηγός πάντων τών έν τή έπαρχίφ κάππων. Οί κάπποι 

ή σαν διώκται καί τιμιοροί τών ζωοκλεπτών περί αυτών ΐδε Μιχ. Οικονόμου,’ΈνΟ’ άν. 

σελ. 43. 

4 Ή λ. πολυχ. διαγράφεται. 

6 Νιζάμ —νόμος. 
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τας της επαρχίας σου καί δημογέροντας, καί κοτζαμπασίδες, φανερώνοντας 

δτι έξεδόθη νέον προσκυνητόν καί φοβερόν φερμάνι καί εστάλη (προς) 1 εις 

τον υψηλότατου Μόρα Βαλή πασιά έφέντη μας· καί προστάζει εις τό νά βάλη 

εις κάθε σύσψσιν καί πράξιν μέ τον πλέον σιγουρότερον καί άκινδυνότερον 

5 τρόπον εκείνους ιούς πρώτους υψηλούς ορισμούς, καί τάς ι[ελι]κάς νέας βασι¬ 

λικός προσταγάς καί αποφάσεις διά περισσοτέραν ,αύξησιν καθώς αναφέρει 

τό υψηλόν φερμάνι εις Τούρκους καί εις 'Ραγιάδες, δθεν διά μέν τούς Τούρ¬ 

κους εχουσι χρέος νά φροντίζωσιν οί 'Αγιάννιδες2 καί Βοϊβοντάδες 3 καθώς 

θέλετε βεβαιωθη από τό υψηλόν φερμάνι τού πολυχρονιμενού βασιλέως μας, 

10 οπού έχει νά διαβασθη εις Τριπολιτζάν εις τό ύψηλόν Τζιβάνι4, οπού νά τό 

ακούσουν όλοι, καί όσα όνομαστί φανερώνει διά τούς 'Ραγιάδες. · 

Τδού κεφαλαιωδώς καταγράφομεν εις τήν παρούσαν ημών επιστολήν 

καί ακούσατε. 

α°ν) Κεφάλαιον προστάζει ότι εις όποιον χωρίον ή τζιφλίκι5 ευθύς όπου 

15 φανώσιν οί κλέπται, οί προεστώται καί δημογέροντες εκείνων των χωρίων, 

φανερώνωντές τους εις τούς κοτζαμπασίδες τού Καζά εκείνου οπού υποτάσ¬ 

σονται τά χωρία καί τζιφλίκια εχουσι χρέος οί κοτζαμπασίδες χοορίς αργοπο¬ 

ρίαν νά πιάνωσι τούς τοιούτους κλέπτας, καί νά τούς θέτωσιν εις τον Βοϊβό- 

δαν,καί ζαπίτην6 καί εις τούς 'Αγιάννιδες, από τούς οποίους νά άποστέλλωνται 

20 εις τον ’Μόρα Βαλή Πασιά Έφέντη μας διά νά λάβωσι κατά νόμους τά επί¬ 

χειρα τής κακίας των άνίσως δέ οί ρηθέντες προεστώτες καί δημογέροντες 

των χωρίων καί Τζιφλικίων, ή οί κοτζαμσίδες 7 των Καζάδων από αμέλειαν 

τους ήθελε φανώσιν ενάντιοι εις τήν υψηλήν βασιλικήν προσταγήν, παρα- 

βλέποντες, τούς τέτοιους κακοποιούς κλέπτας, άφ’ ού δοκιμάσωσι βαρυτάτην 

25 καί μεγάλην ζημίαν εις άσπρα, θέλει θανατωθώσι μέ σ[οβα]ρόν καί πικρόν 

θάνατον δ [ιό] νά γένουν καί παράδειγμα εις όλους. 

βον) "Ολοι οί κοτζαμπασίδες τού καθ’ενός Καζά εχουσι χρέος νά βάλθ3σι 

1 Ή λ. προς διαγράφεται μεταξύ δύο γραμμών. 

2 Άγιάν έλέγετο ό προΰχων δ διοριζόμενος υπό τοϋ Βεζύρου, εις τάς επαρχίας 

ένθα κατφκουν επίσημοι Τούρκοι. Δύο έκ των Άγιάνηδων της Πελοπόννησου προσ- 

εκαλοϋντο είς Τρίπολιν παρά τφ Βεζύρτ) καί έτιτλοψοροΰντο Μω ράγιάν ήτοι πρόε¬ 

δροι των προεστιότων όλου τοϋ Μωρέως, 

3 Βοεβόδας έλέγετο ό έπαρχος πόλεως. 

4 Διβάν = συμβούλων. 

5 Τσκρτλίκ = έπαυλις άγοοκήπιον. 

6 Ζαμπίτης= αξιωματικός. 

1 Κοτζαμσήδες ·= κοτζαμπάσηδες. 
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όλους τούς ευρισκομένους Ραγιάδες είς τά χωρία καί τζιφλίκια είς τούς ανα¬ 

μεταξύ των κεφιλεμέδες \ ώστε οπού νά υπόσχεται ό ένας διά τον άλλον, καί 

από τούς κοτζαμπασίδες νά πέρνωνται ίδιοχείρως γεγραμμένοι κεφιλεμέδες, 

καί νά άπερνούν είς τό σιγκίλι2 τού ιερού μεχκεμέ3 τής Τριπολιτζάς. 

γον) Τό εναντίον δέ μεταξύ εις αυτούς τούς κεφιλεμέδες, όποιος από τούς 5 

'Ραγιάδες ήθελε φανή κλέπτης καί κακοποιός, ό μητροπολίτης εκείνος οπού 

ορίζει τον Καζάν εκείνον, από τόν όποιον εύγένουν οί κλέπται, θέλει άπο- 

διωχθί) από τήν επαρχίαν του, μέ άπόφασιν κατά τό παλαιόν υψηλόν φερ¬ 

μάνι, ότι νά μήν πέρνη ποτέ άλλην επαρχίαν. 

δον) Κατά τόν κεφιλεμέ οπού ήθελε γέ[ν]η, όποιος από τούς Ραγιάδες 10 

ήθελε σκοτώση κανένα άπταιστον οί πρώτοι κοτζαμπασίδες τού κασαπά4 

εκείνου ή τού χωρίου ή τζιφλικίου, οπού ήθελε γένη ό φόνος, εχουσι χρέος 

νά παραστήσωσι τόν φονέα, παραδίδοντές τον είς τόν Βοηβόνδα και 'Αγιάν- 

νιδες, από τούς οποίους νά στέλλεται ό φονεύς, μέ ΐλεως τής ιεράς κρίσεως 

είς τόν Ύψηλότατον Πασιά έφέντη μας. 15 

εον) Τά πράγματα καί τά υπάρχοντα τού φονέως μέ ίζίνι5 τής ιεράς 

κρίσεως νά πωλώνται καί νά δίδονται είς τούς κληρονόμους τού σκοτωμένου· 

άνίσως όμως καί ό φονεύς εκείνος δέν ήθελεν έχη πράγματα καί μουλήκια 6 

πρέπει εκείνοι οπού εύρίσκον[ται είς] τόν Καζάν εκείνον ή εις τό χωρίον ή 

είς τό Τζιφτιλίκι7, είς τό οποίον έγινεν ό φόνος διά δωσώπην καί άνάπαυσιν 20 

τών κληρονόμων τού φονευθέ[ντος] θέλει άποδοθη και ή τιμή τού αίματος, 

καί νά δίδουν ύπόσχεσιν ότι άνίσως καί ό φονεύς εκείνος ήθελε φύγη νά μή 

γυρίση είς τό εξής πώποτε όπίσω είς τόν Καζάν εκείνον ή εις τό χωρίον ή 

είς τό Τζιφτιλίκιον. 

Αύται είναι αί υψηλά! βασιλικαί γενόμεναι προσταγαί είς όλους τούς 25 

πιστούς 'Ραγιάδες, τάς όποιας θέλει βεβαιωθήτε περισσότερον, όπόταν μέ 

υψηλήν προσταγήν τού Υψηλότατου Μόρα Βαλή Έφέντη μας, θέλει συνα- 

χθήτε είς Τριπολιτζάν όλοι οί μητροπολίται καί επίσκοποι τού Μωρέως, μαζύ 

μέ τούς κοτζαμπασίδες προεστούς καί δημογέροντας, καί θέλεται παραλαβή 

1 Κεφαλετναμέ= εγγυητικόν. 

2 Σιγκίλι = σιδζίλλ (έκ τοΰ σ ι γ ί λ λ ιο ν) = κωδιξ δικαστηρίου (κατά τόν κ. Σοφ. 

Α. Χουδαβερδόγλουν-Θεόδοτον. 

3 Μαχκεμέ=δικαστήριον. 

4 Κασαμπά — κωμόπολις. 

6 Ίζίν= άδεια. 

6 Μούλκ = κτήματα. 

7 Τζιφτιλίκι— τσιφλίκιον. 
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τήν παρούσαν ημών πατριαρχικήν επιστολήν καθώς θέλει ακούσετε καί τάς 

υψηλάς προσταγάς διά τό καθολικόν καί κοινόν νιζάμι, όπου θέλουν άποφα- 

σισθή παρά του Υψηλότατου άφεντού μας χωρίς καμμίαν αργοπορίαν. 

"Όθεν επειδή καί είναι προσταγή απαραίτητος νά λάβουν τέλος καί νά 

5 φυλάττωνται ακριβώς αυ[τά] τά βασιλικά νιζάμια, καί επειδή ορίζονται 

φοβεραί παιδείαι καί πικρότατος θάνατος, εις εκείνους όπου ενάντιουμενοι 

ήθελε φανώσιν υπόδικοι, παρακινούμενοι ή τούτο είτε από άμέλειάν τους, 

είτε από πονηράν γν[ώ]μην διά τούτο έν τφ άμα έκκλησιαστικώς καί πρικώς 

( = πατρικώς) προλαμβάνωντες [φα]νερώνομεν εις όλους σας αυ[τ]ά τά ίδια 

10 συμβουλευοντές σας ολους περισσότερον τήν μεταξύ σας σύμφωνον όμογνω- 

μίαν καί ειρήνην όσάν όπου είναι αιτία καί αρχή διά τήν καλήν τελείωσιν 

τών νέων αυτών βασιλικών προσταγών διά τήν ησυχίαν καί ασφάλειαν δλης 

τής κοινότητος* διά τό όποιον καί βεβαιωθέντες τήν δυνατήν βασιλικήν άπό- 

φασιν τό στερεόν καί άμετάτρεπτον διά τήν τελείωσιν, τό δγλήγορον διά τήν 

15 ενέργειαν καί τήν πράξιν, καί τον βαρΰτατον καί μεγάλον (θυμόν) 1 βασιλι¬ 

κόν θυμόν. Προσέχετε ακριβώς μέ δλην σας τήν δυναμιν, νά φυλάττετε απα¬ 

ρασάλευτα τά οσα προστάζεσθε μέ υψηλήν άπόφασιν καί προσταγήν καί 

είναι χρέος απαραίτητον εις ολους, διότι ή προσταγή είναι βασιλική καί 

υψηλή* καί όπόταν ή δικαιοσύνη έχει θεμέλιον καί συμφέρει διά τήν άσφά- 

20 λείαν καί ησυχίαν εις δλην τήν κοινότητα καί εις τήν μερικήν τών "Ραγιάδων. 

Τότε περισσότερον έχετε χρέος νά λαμβάνετε περισσότερον ζήλον, καί μέ 

καλήν συνείδησιν νά τελειώνετε τάς βασιλικάς προσταγάς, καί μέ τά έργα 

εμπράκτως έχοντες αύτάς πάντοτε εις τον νουν σας. Άνίσως δμως (τό όποιον 

άμποτε νά μήν ήθελε γένη) καί κάμνοντες τά εναντία, ήθελεν άντιστέκεσθε 

25 εις τά υψηλά φερμάνια καί έναντιήσθε θέλει κατακριθήτε καί παρήκοοι καί 

οί μέν λαϊκοί, άφ οΰ δοκιμάσετε τά χαλεπώτατα παιδευτήρια θέλει λάβετε 

καί πικρόν θάνατον τής ζωής σας. Οί δέ Ιερωμένοι, θέλει χάσετε τό εκκλη¬ 

σιαστικόν σας αξίωμα, καί ή άρχιερωσΰνη σου [θά] άποδιωχθής παντοτινά 

από τήν επαρχίαν σου και από κάθε εκκλησιαστικόν αξίωμα* προσέχετε λοιπόν 

30 μήπως καί κατά συνήθειαν ή άψηφησίαν νομίζοντες τάς φοβεράς ταύτας 

γενομένας υψηλάς προσταγάς, ήθελε καταφρονήσετε τό πλέον παραμικρότε- 

ρον, άσυκώνοντες εναντίον (σας) 2 του έαυτοΰ σας τον βασιλικόν θυμόν καί 

άγανάκτησιν, όπου προξενεί τά πολυστένακτα δάκρυα, καί δεν θέλει ευρητε 

κανένα βοηθόν, μήτε καμμίαν άλλην όίφέλειαν από τήν ανωφελή μετάνοιαν 

1 Ή λ. Θυμός διαγράφεται. 

2 Ή λ. σας διαγράφεται. 

Συμβολαι εις τήν ιστορίαν τής Δημητσάνης. 

σας· διά τήν ησυχίαν καί καλήν κατάστασιν όλου του Μωρέως εγινεν αυτό 

τό θεοφαίτιστον νιζάμι, καί αποβλέπει εις τήν ασφάλειαν καί ησυχίαν όλης 

τής κοινότητος. 

Διά τούτο είναι ακόλουθον μέ ίδιαν σας προθυμίαν, καί αυτοθέλητον 

προαίρεσιν, καί μέ ολην σας τήν δυναμιν, νά προσπαθήσητε διά τήν ακριβέ- 5 

στάτην διαφυλαξιν τών προσταζομένων, διά νά μένετε ελεύθεροι πάσης βλά¬ 

βης τών κακοποιών ανθρώπων, καί θέλει ευρητε εις τό εξής τά βασιλικά ελέη 

όπου νά τρέφωσιν εις εσάς πλοΰσια καί αδιάλειπτα* άνίσως δμως και καθέ¬ 

νας από εσάς, διά τήν πλεονεξίαν του, διά νά ώφελή τον εαυτόν του, κατα- 

τυραννεΐ ασεβώς καί βασανίζει τούς πτωχούς "Ραγιάδες μέ παράνομα καί 10 

άδικα χαράτζια καί παρσίματα, καί νομίζει ένα τυχηρόν εύ[ρημα]* διά αυτό 

τό τέλος κ[αί] διά τ[ά άλλα] κέ[ρ]δη τέ[λος] καί νά εύρίσκιονται κακοποιοί 

[άνθρωποι] εις αυτήν τήν λησταρχι[κήν] ζωήν, καί χαίρονται εις τά φονικά, 

καί προδίδουν τούς ανθρώπους διά νά σκοτώνωνιαι, ό τοι[ού]τος θέλει 

πέσει εις τάς πολιτικός (βασιλικός) 1 παιδείας, καί εις τάς εκκλησιαστικός 15 

ημών κατάρας καί άφορ[ι]σμοΰς* καθώς καί συνοδικώς γράφοντες άποφαινό- 

μεθα εναντίον εις τούς τοιούτους, δτι οΐ εις τό έξης δεν ήθελε κάμωσι μέ 

προθυμίαν καί μεγάλην ύπακοήν κατά τάς σταλ[εί]σας υψηλάς βασιλικάς 

προσταγάς καί φερμάνια, καί δεν ήθελε παυσωσιν από τάς τοιαύτας ασυγχώ¬ 

ρητους κακίας καί πονηριάς, ύπάρχωσιν άφωρισμένοι κατηραμένοι καί άσυγ- 20 

χόίρητοι, καί μετά θάνατον άλυτοι, καί τυμπανιαιοι, καί πάσαις ταΐς πατριαρχι- 

καΐς και συνοδικαις άραϊς υπεύθυνοι, καί ένοχοι τού πυρός τής γεένης, καί 

τώ αϊωνίω άναθέματι υπόδικοι. 

"Οθεν διά νά μήν πάθετε τά τοιαύτα μισητά καί αποτρόπαια, ποιήσατε 

ώς γράφομεν έξ άποφάσεως* ή δέ τού Θεού χάρις εΐη μεθ’ υμών:*]* 25 

ρωε': ( = 1805) Όκτωβρίου κε': 

Κωνσταντννουπόλευος καί εν Χφ ευχέτης] : ■— 

Καισσαρείας Φιλόθεος εν Χφ αδελφός [καί ευχέτης] :·—, 

Κνζίκου 5Ιωακείμ έν Χφ [ά]δελφός καί εν[χέτης], 

Θεσσαλονίκης Γεράσιμος εν Χφ αδελφός [καί ευχέτης]. 30 

Βερροίας Χρύσανθος εν Χώ άδελφός καί [ευχέτης]. 

Προϊλάβον Παρθένιος έν Χφ αδελφός καί [ευχέτης]. 

Παλαιών Πατρών Μακάριος έν Χφ άδελ[φός καί ευχέτης] 

Ήρακλείας Μελέτιος έν Χώ άδελφός καί ευχέτης , 

Νικομήδειας Αθανάσιος έν Χφ αδελφός καί ευχέτης: ^ 35 

1 Ή λ. βασιλικάς διαγράφεται. 
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ΙΙρούσης *Άνθιμος εν Χφ αδελφός και ευχέτης:*—. 

Άγκυρας 3 Ιωαννίκιος εν Χω αδελφός και ευχέτης:*—, 

Ξάνθης Ναθαναήλ εν Χφ αδελφός και ευχέτης. 

Μανλήνης Ιερεμίας εν Χω αδελφός και ευχέτης λ 

Έν Άθήναις κατά μήνα Σεπτέμβριον 1932. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩ. ΣΑΒΡΑΜΗΣ 

1 Σημειωτέον ετι, οχι έν τφ Άρχείψ τής έν Άθήναις Ιστορικής καί Εθνολογικής 

Εταιρείας άπόκειται τό ύπ’ άριθ. 4 έγγραφον, οπερ είναι έντυπον σιγίλλιον τοϋ αύτοΰ 

Πατριάρχου Καλλινίκου τοΰ Ε' τοϋ από Νίκαιας δΓ ού συνιστα προς άπαντας τούς 

Μητροπολίτας, Αρχιεπισκόπους καί Επισκόπους τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, τούς 

Χριστιανούς, άρχοντας καί προεστώτας υποταγήν πρός τήν Όθωμανικήν εξουσίαν (δηλ. 

προς τον Σουλτάνον). 

Τούτο έξεδόθη κατά μήνα Μάρτιον τοΰ 1809 έτους επί τής Β' Πατριαρχείας ύατοΰ, 

καί ύπογράφουσιν έν αύτφ ό Καισαρείας Φιλόθεος, ό Κυζίκου Μακάριος, ό Χαλκηδόνος 

Ιερεμίας, ό Νεοκαισαρείας Μελέτιος, ό Αθηνών Γρηγόριος, ό Άγκυρας Ίωαννίκιος, ό 

“Ιμβρου Νικηφόρος, ό Εφέσου Διονύσιος, ό Νικομήδειας Αθανάσιος, ό Δέρκων Γρηγό¬ 

ριος, ό Ίκονίου Κύριλλος, ό Φιλιππουπόλείος Ίωαννίκιος, ό Προίλάβου Παρθένιος, ό 

Ήρακλείας Μελέτιος, ό Νίκαιας Δανιήλ, ό Θεσσαλονίκης Γεράσιμος, ό Βερροίας Χρύ¬ 

σανθος, ό Δράμας Ιωσήφ καί ό Μαρωνείας Νεόφυτος. Πρβλ. Α. Μυστακίδου, 

“Ενθ’ άν. σελ. 37. 

Έδωρήθη είς τήν Εταιρείαν υπό τοΰ μακαρίτου Παύλου Λάμπρου. 

ΚΑΜΑΡΩΝΩ 

Αΐ περί τής ετυμολογίας τού ρήματος γνώμαι διχάζονται· οί μέν φρο- 

νούσιν οτι τούτο έλαβε τήν αρχήν έκ τής έν εϊδει καμάρας κυρτώσεως τού 
σώματος (ορισμένων ζώων (τού ταώ λ.χ. καί κυρίως τού ίππου) έπιδεικνυόν- 

των ούτω τήν υπερηφάνειαν των διά τό κάλλος των, εγώ δ5 ύπεστήριξα δτι 
έσήμαινε κάμπτοο τό σώμά μου εις προσκύνησιν, λεγόμενον δέ συχνά κα'ι περί 
τής προσκυνοΰσης νύμφης, κατέληξε νά σημαίνη δ,τι καί τό έναβρΰνομαι1. 

Έπ’ εσχάτων ό συνάδελφος Στίλπων Κυριακίδης, στηριχθείς επί τίνος 
χωρίου τής Χρονικής διηγήσεους Νικήτα τού Χωνιάτου (σ. 674,27) εν φ άνα- 

φέρεται ώς άλογον καμαρώνουν, ήτοι κυρτούν τον τράχηλον, έζήτησε νά 
συμβιβάση καί τάς δύο γνώμας, δεχθείς δτι τό καμαρώνοο σημαίνει άφ5 ενός 
μέν κάμνω καμάραν, καί επί αλόγων λεγόμενον μεταφορικούς ύπερηφανεΰομαι. 
άφ3 ετέρου δέ κυρτών τό σώμα καί ύποκλινόμενος προσκυνώ, όπόθεν έλέχθη 
καί τό προσκύνημα τής νύμφης «σέ μερικά μέρη» καμάρωμα 2. 

Εξετάσω μεν και πάλιν τό ζήτημα. 

Άφ3 ου τό καμαρώνω σημαίνει κάμνω καμάραν, κυρτούμαι, κάλλιστα 
ήδύνατο νά λεχθή εκ παραλλήλου επί τε ανθρώπων κυπτόντων ή πρός χαιρε¬ 

τισμόν ύποκλινομένων, καί επί ζουων πβ. τό τού Νικήτα Χωνιάτου άλογον 
καμαρώνον 3, τό τού Ευσταθίου Θεσσαλονίκης «κατακύπτειν είς καμάρωμα» 

(Τ&ίεΐ, Εαείαίΐιΐί Οριιεο. 69. 14) ήτις σημασία έσφζετο τέως έν Οίνόη τού 
Πόντου και ’Αραβανίω τής Καππαδοκίας4, καί τά έν Πόντω καμαρώνει τό 
δέντρον = κάμπτεται, κλίνει (’Αμισός) καί «έκαμάρουσεν κι* έπήρεν ατό = 

κύ-ψας τό έλαβεν (Οίνόη). 

5Άς έξετάσωμεν νύν, άν τό καμαρώνω επί τής σημασίας τού έναβρύνεσθαι 
έ'λαβετήν αρχήν έκ των ζώων ή τών άνθροοπων, καί δή τής προσκυνούσης νύμφης. 

Έν πρώτοις φαίνεται πολύ παράδοξον α/) πώς τό έκ τής κινήσεοος τού 
τραχήλου τών ίππων λαβόν τήν σημασίαν του ρήμα δεν λέγεται σήμερον 
επί τής σημασίας ταύτης προκειμένου περί ζφοον κοά β') πώς τό τε ρήμα καί 
τό παραγωγόν κάμοιρου μα σήμερον ούχί «σέ μερικά μέρη», άλλα πολλαχού, 

1 Βλέπε τας σχετικας γνώμας έν τη μελέτη μου «ετυμολογία τριών λέξεων» τή δημο- 

σιευθείση έν τφ Άφιερώματι είς Γ. Ν. Χατξιδάκιν σελ. 39 έξ. 

! Στ- Κυριακίδου, Καμαρώνω (Ήμερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος τοϋ 1932 

σελ. 523 έξ.). 
3 Πλήν τοΰ υπό τοΰ Κυριακίδου άναφερομένου παραδείγματος, αναφέρω καί έτερον 

έκ τής διηγήσεως τών τετραπόδων ζώων, ένθα λέγεται διά τό άλογον δτι 

τράχηλον επαμάροισεν, έτίναξε την χαίτην 

Στίχ. 662 (ΙΥ&ο'ηεΓ, Ο&πυϊηε. ιηεάΐϊ ίΐβνι σελ. 164). 

4 Έν Πόντφ λέγουσι καμαριόν’ ή νύφε τόμμάτά» επί τής νύμφης τής πρός τά κάτω 
β?^επούσης έξ αίδοΰς. 
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αν μή κοινώς, λέγεται επί τής νύμφης, και κατά τόπους και επί του γαμβρού1. 

Πβ. το κοινόν «καμαρώνει σαν τή νύφη» (εν Τραπεζούντι λέγουσιν ή νύφε 
έμορφα έκαμάρωσεν) και την παροιμιώδη φράσιν «σαν ξαναγίνω νύφη, ξέρω 
γώ και καμαρώνω ή ξέρω γώ καί προσκυνάω». 

Άς προστεθή επ’ίσης δτι ενιαχού είναι δρος κατά τά γαμήλια έθιμα 
«τό καμάρι τής νύφης» κα'ι συνήθεις αι φράσεις «ή νύφη έχει ή σέρνει 
καμάρι», δτι εν Χηλή λέγουσιν επί νύμφης «κάνει τό καμάρωμα» και δτι 
«’ς τό καμάρι» έν Κυζίκφ λέγεται ή μετά την τέλεσιν τού γάμου τελετή, 
καθ’ ήν, ισταμένων των νεονύμφων όρθιων, ψάλλουσιν εις αυτούς οί συγγε¬ 

νείς και φίλοι επαινετικά άσματα. 

Και δεν είναι προσοχής άξιον δτι έκ των λέξεων καμάρα, καμάρι, 

καμάρωμα, καμαρώνω, άποκαμάρωμα, μόνον τό ρήμα λέγεται σπα- 

νιώτατα επί ζφων, καί δή ούχί μεταφορικώς, πάσαι δ’ αί άλλαι επί νύμφης 
καί κατά τά γαμήλια έθιμα; 

Ή αρχή τού ρήματος πάντως είναι μεσαιωνική καί ίσως συμπίπτει ούχί 
μέ τούς πρώτους αιώνας τής Βυζαντινής περιόδου. ’Άν ή πάγκοινος σήμερον 
μεταφορική σημασία τού ρήματος προήρχετο εκ τής κυρτώσεως τού αύχένος 
τών ίππων καί ούχί έκ των γαμήλιων εθίμων καί τής ύποκλίσεως τής νύμ¬ 

φης, θά έλησμονεΐτο άρά γε σήμερον τόσον ή αρχική αυτού σημασία καί θά 
ήτο τόσον γνωστή νύν ή προς τά γαμήλια έθιμα αυτό συνδέουσα; 

Είπον οτι ή καμαρώνουσα νύφη φυσικόν είναι καί νά εναβρύνεται. 

Ό Κυριακίδης δεν συμφωνεί μετ’ εμού, θεωρών τό προσκύνημα τής νύμφης 
κουραστικόν. 

Παρασιωπών τό τού Ησυχίου κατεκαμάρωσεν* κατενήβρυνε, τό όποιον 
καί άλλως θά ήδύνατο νά έρμηνευθή, υπενθυμίζω οτι ή ήμερα τού γάμου 
μιας κόρης είναι αιτία υπερηφάνειας αυτής, παρ’ δλην τήν κουραστικήν στά¬ 

σιν της. Πβ. τάς εύχάς «’ς τοίς χαρές σου, *ς τό γάμο σου» τον έκ γαμήλιου 
άσματος στίχον, καθ’ δν ή νύμφη 

σειέται και λνγίζεται και βεργοκαμαρίζεται 

καί προ πάντων τήν πάγκοινον παροιμιώδη φράσιν' «καμαρώνει σαν τή νύφη 

(*ς τό γάμο) ». 

"Οτι ούτως έχει τό πράγμα δηλοί καί τό οτι νυφάτο καί νυφέ έν 
Κρήτη λέγεται ή μετά φιλαρεσκείας στάσις γυναικός, οϊαν δηλαδή λαμβάνει 

ή νύμφη. 

Έκ τών ανωτέρω φαίνεται δτι τό καμαρώνω καί τό έξ αυτού παράγω- 

γον καμάρωμα συνδέονται μόνον προς τά γαμήλια έθιμα καί τό προσκύ¬ 

νημα τής νύμφηε. 
ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

1 Οί Τραιτεζούν.ιιοι λέγουσι καμαρών* άμον γαμπρός, οί Σάμιοι καμάρουν’ ού γαμ¬ 

πρός, οί δέ κάτοικοι χής Ηπείρου καί Μεσσηνίας καμαρώνει σά γαμπρός. 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΛΛΩΝ 

ΕΝ ΤΩι ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩι ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩι 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ 

ΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΓΝΩΣΤΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΙ 

Προς όλοκλήρωσιν τού έργου ημών περί τού θεσμού τών Συγκέλλων 
έθεωρήσαμεν έπάναγκες νά καταρτίσωμεν κατάλογον τών μετά τήν "Αλωσι.ν 
γνωστών Μεγάλων Πρώτο συγκέλλων άλλ’ άν διά τούς τελευταίους αιώνας ή 
εργασία αύτη ήδύνατο νά λογισθή ευχερής, δεν συμβαίνει δμως τό αυτό καί 
διά τούς τρεις πρώτους μετά τήν "Αλωσιν αιώνας ελλείψει πηγών καί 
Πατριαρχικών Κωδίκων. Εκείνο τό όποιον έγραψεν ό πολύς πατριάρχης 
Ιεροσολύμων Δοσίθεος περί τών Πατριάρχων Κωνσταντινουπόλεως, δτι 
δηλαδή «περί τών προ τού Τιμοθέου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως ούδέν 
έχομεν σαφές είπεΐν, άλλ’ ούτε εύρίσκεται Κώδιξ έν τώ Πατριαρχεία), ώς άν 
δυνηθώμεν μαθεΐν τι πλέον1», ισχύει επίσης προκειμένου καί περί τών Μ. 

Προ)το συγκέλλων. 

Άτυχώς οί παλαιότεροι Πατριαρχικοί Κώδικες είναι πλήρεις χασμάτων. 

Ή σειρά τών Υπομνημάτων έν αύτοΐς εκτείνεται από τού 1601 - 1606. 

ΕΙτα από τού 1606- 1620 έτους υπάρχει, χάσμα- από τού 1620- 1642 έτους 
οπωσδήποτε ακολουθεί ή σειρά, άλλ’ από τού 1642- 1651 έτους απαντάται 
πάλιν χάσμα, καί μόνον από τού 1651 -1702 εΰρίσκομεν συνεχή σειράν τών 
υπομνημάτων. Έν τούτοις από τού 1702 - 1739 έτους ακολουθεί νέον χάσμα, 

από τού 1739 έτους όμως δυνάμεθα ανελλιπώς νά καταγράψωμεν τά ονόματα 
τών Μ. Πρωτοσυγκέλλων. 

"Εν έκ τών κυριωτέρων βοηθημάτων ήμών, έκτος τών Πατριαρχικών 
Κωδίκων κατά τον ΙΖ' αιώνα, είναι ή Νομική Συναγωγή τού Πατριάρχου 
Τεροσολύμων Δοσιθέου, άποθησαυρίζουσα σειράν ολην Πατριαρχικών καί 
Συνοδικών γραμμάτων, καί ο επί τή βάσει αυτής συνταχθείς κατάλογος τών 
Άρχιερέο)ν τού αειμνήστου Μητροπολίτου Κορυτσάς Δωροθέου Εύελπίδου 
τού από Μ. Πρωτοσυγκέλλων, σωζόμενος έν χειρόγραφό) έν τή Βιβλιοθήκη 
τής κατά Χά?ικην Ίεράς Θεολογικής Σχολής. Έπ’ ίσης πολλάς πληροφορίας 

1 Δοσιθέου Ιεροσολύμων, Ιστορία περί τών έν Ίεροσολύμοις πατριαρχευ- 

σάντων βιβλ. ΙΑ' κεφ. Θ', σελ. 1169. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ . 16 
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περιέχει και ό Γ' τόμος τής Μεσαιωνικής Βιβλιοθήκης του Κ. Σάθα, 

άλλ3 απαιτείται προσοχή, διότι έν πολλοΐς ήμαρτημένως εν αύτώ αναγράφον¬ 

ται αί έκλογαι των Αρχιερέων. 

"Αποβλέποντες εις τό στενόν τοϋ χώρου τοϋ Δελτίου ημών, θά προσπα- 

θήσωμεν νά καταστήσωμεν τον Κατάλογον ημών δσον τό δυνατόν συντομώ- 

τερον, περιοριζόμενοι εις βραχείας μόνον σημειώσεις. Τό έργον ημών, ώς 
πας τις αντιλαμβάνεται, δεν υπήρξε ποσώς ευχερές, έχρειάσθησαν έτη μακρά 
εργασίας διά νά δυνηθώμεν ν' άποσπάσωμεν έκ τοϋ βυθοΰ τής λήθης τόσα 
ονόματα ιερών άνδρών κοσμησάντων τον Πρωτοσυγκελλικόν θώκον έφ’ οΰ 
και ημείς ήξιώθημεν νά καθεσθώμεν μακροχρονιώτερον παντός άλλου Μεγά¬ 

λου Πρωτοσυγκέλλου. Εντεύθεν και ή φιλοτιμία ημών διά την περισυλλογήν 
τών τέως σχεδόν καί δλως αγνώστων προκατόχων ημών μεταξύ των οποίων 
δίκην παμφαών αστέρων διαλάμπουσι τόσα ιερά καί ένθεα πρόσωπα την 
ψυχήν αυτών θέντα υπέρ τοϋ "Έθνους καί τής Εκκλησίας καί καταγλαΐ- 

σαντα αυτά. 

Δεν θά καυχηθώμεν, δτι συνελέξαμεν πάντα τά ονόματα τών Μ. Πρω- 

τοσυγκέλλων πόσα μάς διέφυγον! αλλά καί πάλιν εΐμεθα ικανοποιημένοι, 

διότι διά τής παροϋσης μελέτης θά δώσωμεν αφορμήν εις τούς έξερευνη- 

τάς τής πατρφας ίεράς Ιστορίας ημών νά συμπληρώσωσι τελειώτερον 
τάς προσπάθειας ημών προ πάντων τήν εργασίαν ταΰτην άπεκδεχόμεθα 
παρά τού αγαπητού αδελφού "Αγίου Σάρδεων Γερμανού, δστις πολλά μέχρι 
τούδε παρέσχεν ήμΐν δείγματα τής φιλοπονίας αυτού, καί δστις έχων προ¬ 

χείρους τούς Πατριαρχικούς Κώδικας τών υπομνημάτων θά άναπληράώη τά 
έλλείποντα ή τά πλημμελώς έ'χοντα έν τή μελέτη ημών, διότι ημείς τούς 
Πατριαρχικούς Κώδικας έμελετήσαμεν, διατελοϋντες Μ. Πρωτοσΰγκελλοι καί 
δή κατά τά έτη 1920 καί 1921, δτε τήν εσπέραν κατάκοποι άπεσυρόμεθα 
εις χά ιδιαίτερα ημών δώματα, αναψυχήν καί άνακούφισιν ζητοΰντες εις τήν 
άναδίφησιν τών Κωδίκων παρατεινομένην συνήθως καί πέραν τού μεσονυ¬ 

κτίου. Ό "Αγιος Σάρδεων κ. Γερμανός έκδίδων μετ' ού πολύ, ώς ειπεν εις 
ημάς, επισκοπικούς καταλόγους έκ τών Πατριαρχικών Κωδίκων, δεν άμφιβάλ- 

λομεν, δτι καί χάριν ημών καί κυρίως χάριν τής Ιστορίας τής Εκκλησίας 
τής Κων/λεω; θά αφιέρωση μέρος τοϋ χρόνου αυτού εις τήν έξακρίβωσιν. 

καί συμπλήρωσιν τής μικράς ταΰτης, αλλά τόσον δυσχερούς εργασίας ημών. 

ΙΕ' καί Κ' Αιών. 

1490. Πρώτος μετά τήν "Αλωσιν Μ. Πρωτοσύγκελλος απαντάται κατά 
τό έτος τούτο Μεθόδιος ό Βατοπεδινός, εκλεγείς μητροπολίτης Βερροίας 

αντί τού υπό τού λαού Βερροίας έκβιασθέντος Νεοφύτου 1. Ούτος φέρει τον 

1 2π. Λάμπρου, «Νέος Έλληνομνημών» τόμ. Γ'. σελ. 46, «Εκκλησιαστική Αλή¬ 

θεια» έτος ΚΗ' Κ/πολις σελ. 230. 
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τίτλον Πρωτοσυγκέλλου, διότι, ώς άνεγράψαμεν έν τή παροΰση Έπετηρίδι 
(τόμ. ζ" σελ. 106) προς καιρόν ό τίτλος τοϋ Μ. Πρωτοσυγκέλλου δεν ήτο έν 
χρήσει, ούχ ήττον λίαν ενωρίς άποκατεστάθη καί πάλιν ένωρίτερον ή δσον 
κατ’ άρχάς ένομίσαμεν. 

1507. Απαντάται Μ. Πρωτοσύγκελλος Μακάριος, τοϋ οποίου 
άγνοούμεν τήν πατρίδα, γιγνώσκομεν δμως τον πατέρα αυτού Κωνσταντίνον 
Παπαγεωργόπουλον καί τήν μητέρα αυτού Μακαρίαν. Ό Μακάριος διετέλεσε 

Μ. Πρωτοσύγκελλος μέχρι τού 1507, οπότε έξελέγη Μητροπολίτης Κορίνθου, 

έπέχων τον τόπον τοϋ "Αγκυρας, τω δέ 1525 μετετέθη εις Θεσσαλονίκην, 

επέχων τον τόπον τού Εφέσου1 τώ 1530 έτει παραιτηθείς, άπήλθεν εις τήν 
Μονήν Βατοπεδίου, καρείς δ: έν αυτή μοναχός· άπεβίωσε τή 12ή Απριλίου 
τοϋ 1546 έτους, ώς δηλοϋται έκ τίνος σημειώματος τού νπ άριθ. 263 Κωδι¬ 

κός τής Μονής Λειμώνος, και τοϋ ύπ’άριθ. 1037 Κωδικός τής Μονής Βατο¬ 

πεδίου: «ΈκοιμήΩη ο παναγιώτατος μητροπολίτης πρώην Θεσσαλονίκης 
κυρ Μακάριος, ό διά τοϋ μεγάλου καί αγγελικού σχήματος μετονομασθείς 
Μιχαήλ μοναχός, έν μηνί Άπριλ[λ]ίου ιβ'. ήμερα β'. τή έβδομάδι τών Βα'ίων 
,ζνδ' 1546 ίνδ. δ'.» Χ. 

1565. Μ. Πρωτοσύγκελλος Ιγνάτιος: Τούτον άπαντώμεν έν τώ 
ύπ’ άριθ. 154^ Κώδικι τής έν "Αγίφ ’Όρει Μονής τής Μεγίστης Λαύρας έν 
φ άναγινώσκομεν: «Έτελειώθη ή παρούσα βίβλος διά χειρός Τωάννου 
"Αναγνώστου ευτελούς τού Μαλαξοΰ, έσω έν τώ ναω τής παναγίας μου τής 
επονομαζόμενης Χρυσοπηγής έν τφ Γαλατά, 8Γ εξόδου κόπου καί μόχθου 
τοϋ όσιωτάτου έν Τερομονάχοις καί πνευματικού πατρός κυρού Ιγνατίου καί 
Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου τής "Αγιωτάτης τοϋ Θεού Μεγάλης Εκκλησίας 
από κτίσεως κόσμου ,ζογ. Ίνδ. ηαπό ένσάρκου οικονομίας αφξε'. Μαΐου 
κη'. καί εϋχεσθε» Έν έτει 1670 άπαντώμεν Μεσημβρίας "Ιγνάτιον, άρά γε 
σχετίζεται προς τον ήμέτερον; 

1 Κώδ. 957 τής Μονής Βατοπεδίου· «Εοθοε ά’Οπβηί» έτος (1902) σελ. ΙδΟ -151, 

«Νέος ΙΙοιμήν έτος Β' σελ. 134. Κώδ. 415 (φ. 5β) τής Μονής Βατοπεδίου, «'Ιερός Σύν¬ 

δεσμος» έτος (1916) άριθ. 276 σελ. 13. Κώδ. 263 τής Μονής Λειμώνος εν Μαυρογορδα- 

τείφ Βιβλιοθήκη Παράρτημα ΙΕ' τόμ. τοΰ Έλλ. Φιλ. Συλλ. Κ/λεως σελ. 123, Βυζαντινό. 

Χρονικά Πετρουπόλεως τόμ. ΙΑ' οελ. 26. Κατά τον κ. Μ. Γεδεών έχοντα ύπ’ οψιν τό 

ύπ’ άριθ. 483 χειρόγραφον τής τοϋ Βατοπεδίου βιβλιοθήκης ή εις Θεσσαλονίκην μετά- 

θεσις τοΰ Κορίνθου Μακαρίου έγένετο τή δΐΐ Απριλίου τοΰ έτους ,ζκε'(=1517) Ίνδ. ε'. 

ήμερα σαββάτφ τοΰ αγίου καί δικσ.ίου Λαζάρου, Μ. Γεδεών, Πλήρης ασφάλεια τοΰ 

συμβόλου (άπόσπασμα έκ τών Πρακτικών τής Ακαδημίας Αθηνών τόμ. ξ' (1931) 

σελ. 144). 

3 Κώδ. 154 (φ. 163α). Γρηγεντίου διάλεξις πρός Έρβάν. Μητροπολίτου πρ. 

Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Άγιορειτικών Κωδίκων Σημειώ¬ 

ματα Α' τής Λαύρας τοΰ αγίου Αθανασίου έν «Γρηγορίφ Παλαμα» τόμ. Α' σελ. 420, 

«Γερασίμου Σμυρνάκη, Τό "Αγιον "Ορος (Αθήναι 1903), «Ό Έλλ,ηνικός Φίλο- 
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Κατά την αυτήν εποχήν άναφέρεται Μ. Πρωτοσΰγκελλος Μεθό¬ 

διος1, τασσόμενος υπό του Κρουσίου μεταξύ των Λογιών άνδρών. Τήν 
αυτήν εποχήν άπαντώμεν Σμύρνης Μεθόδιον και Μελενίκου Μεθόδιον, άγνο- 

ούμεν όμως, αν δύνανται νά σχετισθώσι μετά τού Μ. Πρωτοσυγκέλλου. 

Κατά τήν ΙΤ' εκατονταετηρίδα, άναφέρεται Μ. Πρωτοσΰγκελλος 
Τωάσαφ γράψας ερωταποκρίσεις, αλλά πιθανόν ούτος νά ήκμασε προ 

τής "Αλώσεως 2. 

1571. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Τιμόθεος, δστις χαρακτηρίζεται ώς 
«άνθρωπος άγιώτατος». Περί αυτού έν τινι επιστολή τού Αρχιμανδρίτου 
Αρσενίου προς Φίλιππον Κυπριώτην άναγινώσκομεν «Έπί τού Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως Τερεμίου, Αλεξάνδρειάς Σιλβέστρου καί Τεροσολύμων 
Γερμανού, έχειροτονήθη Μητροπολίτης Κύπρου ό Τιμόθεος Μ. Πρωτοσΰγ¬ 

κελλος τής Μ. Έκκ?ςησίας και ήταν από τό μοναστήρι τού Κύκκου καί έμί- 

σευσεν από τήν Κύπρον προ τής 'Αλώσεως χρόνοις κ' καί αυτού εχειροτο- 

νήθη διάκονος καί ϊερεύς τής Μεγ. Εκκλησίας καί υπό τού μακαρίτου 
Τερεμίου Αρχιεπίσκοπος Κύπρου» 3. 

1574. Περί τό έτος τούτο άναφέρεται ώς Μ. Πρωτοσΰγκελλος 
ό Λαυρέντιος Δαλέφαντος, ώς αυτός ούτος αναγράφει δλως άνορ- 

θογράφως τά καθ’ εαυτόν4, άλλ’ άμφιβάλλομεν αν ό αγράμματος ούτος 
Δαλέφαντος υπήρξε Μ. Πρωτοσΰγκελλος, καθ’ ήν εποχήν Οικουμενικός 
Πατριάρχης ύπήρχεν Ιερεμίας ό Τρανός καί Μητροφάνης ό μουσοτραφής, 

καθ’ ήν μάλιστα εποχήν ώς Μεγάλοι ΙΙρωτοσΰγκελλοι Ιχρημάτιζον λογιώτα- 

τοι κληρικοί ώς Θεοφάνης ό Καρΰκης, Ματθαίος ό έκ Πωγωνιανής, Διονύ¬ 

σιος δ ειτα Ήρακλείας, 6 σοφός Νικηφόρος καί τόσοι άλλοι5. 

1578. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Μακάριος ό έξ Αθηνών άποσταλείς 

λογικός Σύλλογος Κ/πόλεως» τόμ. ΚΖ' (1900) Κ/λις σ. 382. Έν έχει 1606 απαντάται ώς 

υποψήφιος Θεσσαλονίκης ό λογιώτατος Πρωτοσΰγκελλος καί εφημέριος Χρυσοπηγής 

Ιγνάτιος. Βεβαίως δέν πρόκειται περί τοϋ αύτοϋ προσώπου. 

1 Ιν. Σάθα, Βιογραφικόν Σχεδίασμα περί τοΰ Πατριάρχου 'Ιερεμίου τοΰ Β' (Άθη- 

ναι 1870) σελ. ψδ'. Μ. Κρουσίου, Τυτεο£;Γ&εαίΐ (Β&εϊΐεεε 1545) σελ. 306. 

3 Ίωάννου Σακκελίωνος, Πατμιακή Βιβλιοθήκη σελ. 233, Σπ. Λάμπρου, 

«Νέος Έλληνομνήμων» τόμ- Η' σελ. 494. 

3 «Θεολογίας τόμ. Ε' (1927) σελ. 247, Φιλαρέτου Βαφείδου (νυν μητροπο¬ 

λίτου Ήρακλείας), Εκκλησιαστική Τστορία τόμος Γ' οελ. 110 σημ. 3, Βιηΐΐε 

1/6 £Γ&ηά, ΒϊόΙΐο^Γ&ρΙιϊε Ηβΐΐεηϊφιε ευ άΐχ - δερίϊέΐΉθ δίεοίε τόμ. Γ'. σελ. 275, Ξενο- 

φώντος Α. Σιδερίδόυ, Γαβριήλ Σεβήρος, Τστορική επιστολή σελ. 26, Ό αείμνηστος 

Σιδερίδης τίθησι τήν χειροτονίαν τοϋ Τιμοθέου μεταξύ Φεβρουάριου καί Δεκεμβρίου 

1571 γενομένην υπό τοϋ Πατριάρχου Μητροφάνους. 

4 Σπ- Λάμπρου, «Νέος Έλληνομνήμων» τόμ. ΙΗ' σελ. 306. 

6 Εηιίΐε Εε^τππίΐ, ΒΐΒ1ϊο§;Γ3.ρ1πε Ηεΐΐέηϊηυε παχ XV εΐ XVI δϊεείβδ τόμος Δ' 

σελ. 249. 

κατά τό 1578 υπό τού Πατριάρχου Μητροφάνους προς τον Πάπαν Ρώμης 
Γρηγόριον’. Έν έτει 1585 άπαντώμεν Μακάριον Σωζουπόλεως 2. 

1584. Περί τό έτος τούτο Μέγας Π ρ 0) τ ο σΰ γκε λλο ς διετέλεσεν ό 
σοφώτατος Νικηφόρος Τεροδιάκονος- ιόν Νικηφόρον «γνωρίζομεν ώς 
Διάκονον καί Αρχιδιάκονον καί Μ. Πρωτοσΰγκελλον καί Επίτροπον τού 

Πατριάρχου ’Ιερεμίου Β' τού Τρανού. Περί τού Νικηφόρου διελάβομεν έν 
έκτάσει εις δύο μελετάς ημών άρτι έκδοθείοας, «Διονύσιος Λαρίσσης ό 
Σκυλόσοφος», καί «Νικηφόρος Μελισσηνός Κομνηνός», έλπίζομεν δέ προσε¬ 

χώς νά γράψωμεν διά πολλών περί αυτού, έπανορθούντες τά δσα δυσμενώς 
έγράφησαν περί αυτού, ούχί δικαίως. 

Ό Νικηφόρος ύπήρξεν εις έκ των μάλλον διακεκριμένων κληρικών τής 
εποχής ταΰτης, πολλαχώς δράσας κατά τούς τεταραγμένους εκείνους χρόνους 
υπέρ τοΰ Τερεμίου Β' τού Τρανού κατά τών ύπεισελθόντων Πατριάρχων 
Παχωμίου τού Πατέστα καί Θεολήπτου τού από Φιλιππουπόλεως, καί τέλος 
ύποστάς τον μαρτυρικόν θάνατον υπέρ τής ’Ορθοδοξίας 3. 

1580 -1591. Μέγας Πρωτοσΰγκελλος Διονύσιος, ό είτα 
γεραρός μητροπολίτης Ήρακλείας «ού ήτε άλλη σοφία καί αρετή καί περί 
τά θεΐα στερρότης καί τό τού ζήλου διάπυρον ού τούς τυχόντας έ'σχον εγκω- 

μιαστάς, άλλά Μελέτιον τον Πήγαν καί Μάξιμον τον Μαργοΰνιον τά τής 
εκκλησίας καί τής πατρίδος ημών αγλαά εγκαλλωπίσματα» ώς γράφει περί 
αυτού Σοφοκλής ό έξ Οικονομούν. Περί τοΰ ιερού Διονυσίου έν καιρώ θά 
άσχοληθώμεν ιδιαιτέρως· ούχ ήττον διά τούς φιλομαθείς άναγράφομεν τάς 
περί αυτού γνωστός ήμϊν πηγάς4. 

1 Περικλ. Ζερλέντου, Παραλειπόμενα τοΰ Οϊκου Ζυγομαλά σελ. 6 σημ. 2. 

2 Περικλ. Ζερλέντου, Σουϊκικά σελ.23, ώς επίσης Γά.νου καί Χώρας 1601 -1610, 

άγνοοϋμεν όμως, άν έκάτερος αυτών δύναται νά ταυτισθή πρός τον Μ. Πριοτοσύγκελλον 

Μακάριον. 

3 Βλ. Β 3 π άτι τι, Ιιηρεπιιπι ΟπεπΙ. τόμ. Β' σελ. 217, 227, Μητροπολίτου 

Παραμυθίας Άθηναγόρα, Ό θεσμός τών Συγκέλλων έν τφ Οίκουμεν. Πατριαρ¬ 

χεία.) Μέρος Γ', έν «Έπετηρίδι τής Εταιρείας τών Βυζαντινών Σπουδών» τόμ. Τ'. Άθή- 

ναι, σελ. 116, Τοϋ αύτοϋ, Διονύσιος ό Σκυλόσοφος έν «Ήπειρωτικοϊς Χρονικοϊς» 

Έτ. Τ', σελ. 16, Τοΰ αύτοϋ, Νικηφόρος Μελισσηνός -- Κομνηνός. Έν τφ Η' τόμ. τής 

παρούσης Έπετηρίδος σελ. 146, Κ. Σάθα, Βιογραφικόν Σχεδίασμα περί τοϋ Πατριάρ¬ 

χου Τερεμίου Β' τοϋ Τρανού σελ. ψδ'. «Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κ/πόλεως» 

Παράρτημα τόμ. ΙΖ' Κ/λις (1886) σελ. 6, Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ, Μάξιμος ό Μαργούνιος 

έν «Γρηγορίω Παλαμςί» έτ. Ε' σε?^. 392, Β οι. Εε^τζιηά, Βϋό1ίθ£Τ&ρ1ιΐε Ηεΐΐέηϊηιιε 

τόμ. Β' σελ. 27, 209, Δωροθέου Μ ο ν ε μ β α σ ί α ς, Χρονικόν σελ.. 451 - 454, «Εκκλη¬ 

σιαστική Αλήθεια» έτ. ΛΖ’ Κ/πολις σελ. 453, Ν. Ιογ£&, Ιβίοπε ΒΐδβπεΗ Ε,οιη&ηεδίΐ 

νοί. I σελ, 148 σημ. 3. 149, 199. 203 σημ. 3. 204 σημ. 3. 405, Τοΰ αύτοϋ, ΝίοΙπίοΓ 

ΟαδοαΙυΙ Εχατίι Ραίπ&Γΐι&Ι (εχ£. Απαΐβίε Αο^άειτιίεΐ Κοπιαιιε χομ. XXVII 5ετ II) 

Βαεπτεδίί 1905. 

4 Σοφ ο κλέους Κ. τοϋ έξ Οίκονόμαιν Ίατροϋ, Περί Φραγκίσκου τοϋ 

Κόκκου επιστολή σελ. 25, Κ. Δυοβουνιώτου, Ένθ’ άν. τόμ. ζ' σελ, 393. «Έλλ. Φιλολ, 
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159(5. Κατά τό 1596 Μ. I ϊ ρ ω τ ο σΰ γ κ ε λ λ ο ς Γρηγόριος, όστις 
υπογράφει έν τή επιστολή των Μητροπολιτών και Αρχιεπισκόπων καί των 
κληρικών τής Μ. Εκκλησίας προς Μελέτιον Πηγάν Πατριάρχην Αλεξάν¬ 

δρειάς, δΓ ής παρεκάλουν αυτόν νά άναλάβη τον Οικουμενικόν Θρόνον. 

Τώ Γρηγορίφ 'Ιερομονάχο) Πρωιοσυγκέλλω τη; Μ. Εκκλησίας έπισχέλλει ό 
Πατριάρχης Μελέτιο; ό Πηγάς'. Γρηγορίους Αρχιερείς κατά την αυτήν επο¬ 

χήν άπαντώμεν τον 1Η ρακλείας τώ 1591, τον ΓΙρούσης τω 1595, τόν Σόφια; 

τω 1601, τόν Μυτιλήνης τω 1606 τφ αυτω ετει τόν Καισαρείας, προς τίνα 
άρά γε τούτων δυναται νά ταυπσθή ό Μ. ΓΙρωτοσυγκελλος; 

Ταυτα μόνον τά ονόματα Μ. ΓΙρωτοουγκέ.λλων ήδυνήδημεν νά Ιξακρι- 

βώοωμεν καί) όλον τόν ϊςΓ' αί,ώνα. ’Αλλ’ ώς συνέβαινε κατά ιήν Βυζαντι¬ 

νήν- εποχήν, καθ’ ήν ο Αυτοκράτωρ τή ουνεννοήοει μετά του Πατριάρχου, 

αύτοκρατορική φιλοτιμία, άπένειμε τό αξίωμα του Μ. Ιϊρωτοσυγκέλλου καί 
εις Ηγουμένου; μεααρτυρημένους επί όσιότητι καί παιδεία καί φιλοπατρία 
τό αυτό βλέπομεν ιελουμενον καί μετά την "Λλωσιν υπό του ΓΙατριάρχον. 

Οίίτω Μελέτιος ό Πηγάς Επιτηρητής του Οικουμενικού Θρόνον, άπέ- 

νειμε τό αξίωμα του Μ. Πρωτοσνγκέλλου Αανρεντίφ τω Μαρίνω 'Ηγούμενο) 

τής εν Κρήτη Μονής Βροντησίου γραφών ανιω « . . ής περ σου ιήν καλό· 

καγαθίαν τή ίερα τών Πρωτοσυγκέλλων τάξει τάδε τά ιερά γράμματα έγκεν- 

τρίζει μέγαν ΙΙρωτοσΰγκελλον καθιατάμενον, κεκοσμημένον ύπογονα- 

τίψ, σκιαδίωτε μετά σταυροί και τής άξίας καί εξουσίας τής 
τφ Όφφικίφ έπακολουθ ού ση ς?». 

Μελέτιος ό Πηγάς καί τους ιερείς τους λαβόντας μέρος είς την 
κηδείαν τής αδελφής αυτού Ευγενίας μοναχής, τής καιά κόσμον Ευλογίας ή 

Σύλλογος Κων/λεο>ς» τόμ. ΙΒ' σελ. 526 ν.έ καί ιόμ. ΙΖ' σελ. 57, 61. 76. Επιστολή 38, 

Μ Γεδειόν, Χρονικά Πατριαρχικής Ακαδημίας οελ 72 οημείωσις. Ό ύη’ άριΟ. 121 

Κώδ. τής κατά Χάλκην βιολογικής Σχολής, «Σαββατιαία Επιθεώρησή Νεολόγου» 

ιόμ. Α' άριθ. φύλ. 20 οελ 316. Σ π. Λάμπρο ι*. «-Νέος Έλληνομνήμων* τύμ. Δ' οελ. 

374, τόμ. ΙΘ' σελ. 55, 56, Κ τη. Ι,ρ^τβηιΐ, ΚΐόΠο^ικμΙπο ΗΜίέηίψκ» πη XVII 

είόοίο τόμ. Α' σελ. 117, 118 εόμ Δ'. σελ. 238. «Έλλην. Φιλολογ. Σύλλογο. Κων,λεως» 

Παοάριηιια τόμ. Κ'- ΚΒ' σελ. 94, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη Παράρτημα ιόμ. ΙΤ' 

σελ. 115-118, Ν. Κατραμή, (Αρχιεπισκόπου Ζάκυνθον), Φιλολογικά Άναλεκτα οελ. 

120, Κ. ΣάΟα. Νεοελληνική Φιλολογία οελ. 233. Τον αύιοΰ. Μεοαιοινική Βιβλιοθήκη ι 

τόμ. Γ' σελ. 551, Ματθ. Παρανίκα, Σχεδίασμα σελ. 38 ύποσημείωσις, «Νέα Σιών», 

τόμ. Α'σελ. 152, Μητροπολίτου Παραμυθίας Άθηναγόρα, ό Νικηφόρος 

Μελισσηνός - Κομνηνός Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. τόμ. Η’. σελ. 139. 

1 Τό ύπ’ άριθ. 120 X. τής έν Χάλκη Ίεράς Θεολογικής Σχολής άριθ. Έπισιολ. 89, 

Γρ· Δ. Κ α μπο ύρ ογ λ ου, Μνημεία τής Ιστορίας τών Άθηναίτυν τόμ. Β' σελ. 223, 

Εκκλησιαστικός Φάρος “Αλεξάνδρειάς έτος 1928 σ. 38. 

2 «Αελτίον Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας» τόμ. Α' σελ. 57, Αρχιμαν¬ 

δρίτου Αγαθάγγελον Νινολάκη, Ή προς Κρήτας αλληλογραφία Μελετίου 

του Πηγά σελ. 34, 45, Κ. Δυοβουνιώτου, ’Ένθ’ άν. σελ. 899. 
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Βενέτας, εύηργέτησε διά τοΰ απλού αξιώματος τού Πρωτοσυγκέλλου «τού 
φορειν εν ταΐς θείαις ίερουργίαις έπιγονάτιον, εις ευπρέπειαν τής εκκλησίας 
τών Όρθοδόξα)ν, είς υμάς ευφροσύνην καί ήμέτερον μνημόσυνον Χ». 

Έκτος τών άλλων προνομίων αυτών οι Πρωτοσύγκελλοι ώς «έπιψέρον- 

τες πατριαρχικόν πρόσωπον», ειχον την άδειαν νά έγκαινιάζωσι καί ναούς, 

δικαίωμα μόνον τών Αρχιερέων, ιό οποίον όμως ό Μελέτιος Πηγάς έπέτρε- 

ψεν είς τούς εν Κρήτη Πρωτοσυγκέλλους, ελλείψει ’Αρχιερέιον, συνεπεία τής 
υπό τών Βενετών κατοχής αυτών «τή σπάνει τής αρχιερατικής παρουσίας2». 

Κατά την περίοδον ταύτην τρεις τάξεις Πρωτοσυγκέλλων διακρίνομεν 
α') την τών απλών Προκοσυγκέλλων, όσοι έλαβον τό αξίωμα τούτο παρά 
Μητροπολιτών ή Επισκόπων, καί τών οποίων ό βαθμός ήν υποδεέστερος, 

β') την τών Πρωτοσυγκέλλων τής Μ. Εκκλησίας ή άλλως πατριαρχικών 
Πρωτοσυγκέλλων, όσοι ύπ’ αυτού τοΰ Πατριάρχου εύηργετήθησαν την αξίαν 
ταύτην, ΰπερέχοντες τών απλών Πρωτοσυγκέλλων, καί γ') τήν τών Μεγάλων 
Πρωτοσυγκέλλων, ών ή αξία, ως εΐδομεν είς τό γ' μέρος τής περί Συγκέλ- 

λων μελέτης ημών, ήν μεγάλη καί έπισημοτάτη. 

'Ως δέ οι Μ. Πρωτοσύγκελλοι οΰτω καί οί Πατριαρχικοί τοιούτοι διε- 

κρίθησαν έν τή Εκκλησία, ως δεικνύουσι τά. ονόματα α') Ματθαίου τοΰ 
έκ Πωγωνιανής του ειτα Μυρέων, βαθέος γνώστου τής Ελληνικής 
Φιλολογίας καί · Θεολογίας, φιλοπονωτάτου συγγραφέως, ποιητού καί καλ¬ 

λιγράφου άπαραμίλλου, και τού οποίου τά καλλιτεχνικώτατα χειρόγραφα 
κοσμούν πάσας σχεδόν τάς βιβλιοθήκας 3. 

β') Τού Πατριαρχικού Πρωτοσυγκέλλου Γρηγορίου Ξηροποταμηνού, 

άνδρός «ευλαβούς, μουσικού καί ενάρετου», όστις έν ετει 1544 προήχθη εις 
τήν Μητρόπολιν Ναυπάκτου καί ’Άρτης4. 

καί γ') Τού Πατριαρχικού Πραιτοσυγκέλλου Μακαρίου, Ηγουμένου τής 

1 ’Αρχιμ. Αγαθάγγελου Νινολάκη, “Ένθ* άν. σελ. 66. 

2 Τοΰ αύτοϋ, “Ένθ’ άν. σελ. 75, 76. 

3 «Ελληνικός Φιλολ. Σύλλογος Κων/λεως τόμ. Β' σελ. 64, ’Α θ. Παπαδοπ ού¬ 

λου-Κεραμέα) ς, ’Ανάλεκτα Τεροσολυμιτικής Σταχυολογίας τόμ. Α' σελ. 21, τόμ. 

Β' σελ. 279, Γαβριήλ Σ τ α υ ρ ο ν ικη τ ι α ν ο ΰ, Σημειώματα χαρτφων Κωδίκων 

τής Ίεράς Μονής τοΰ Σταυρονικήτα, έν «Γρηγορίφ Παλαμα» τόμ. Ε' σελ. 407, «Έκκλη- 

σιαστική Αλήθεια* τόμ. ΚΑ' σελ. 31, Π. Πουλίτσα, Έπιγραφαί, ενθυμήσεις καί 

σιγίλλια έξ Ευρυτανίας έν «Έπετηρίδι Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» τόμ. Γ' σελ. 277. 

Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Μνημεία Μεσαιωνικής ποιήσειος σελ. ιδ'. «Παρνασσός» τόμ. Α'. (1877) 

σελ. 753. 867, ’Α 0. Παπαδο πούλ ου - Κ ε ρ α μ έως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη 

τόμ. Γ' σ. 204, 280, 363-364, Σωφρονίου Εύστρατιάδου πρ. Αεοντοπόλεως, 

’Ένθ’ άν. τόμ. Α' σ. 384, 458, Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. Δ' σελ. 68 σημ. 13. Περί 

τοΰ χαλκέντερου τούτου άνδρός ϊσως δυνηθώμεν νά γράψω μεν ιδιαιτέραν μελέτην. 

4 Προηγουμένου Εύδοκίμου Ξηροποταμηνού τοΰ έκ Κρήτης, Ή έν 

'Αγίφ “Ορει "Αθω ιερά Βασιλική Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τοΰ Ξηροπο- 

τάμου σελ. 40, 146, 176. 
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εν Άγίφ ’Όρει Μονής του αγίου Παντελεήμονος, «γεννήματος και ■θρέμμα¬ 

τος Θεσσαλονίκης» άνδρός φίλομοΰσου καί άνακαινιστού πολλών χειρογρά¬ 

φων Κωδίκων 1. 

Πρωτοσΰγκελλος τής Μεγάλης Εκκλησίας διετέλεσε και ό "Αθηναίος 
Θεοφάνης ό Καρΰκης, ό είτα Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεοος και Αθηνών, 

και επί μικρόν Οικουμενικός Πατριάρχης «μουσικώτατος καί θεολογικώτατος», 

δστις αναμένει είσέτι τον ιστοριογράφον του, ϊνα διαλυθώσιν αΐ εναντίον 
αύτοϋ ύπερβολικώς αύστηραί κρίσεις του Μελετίου Πηγά καί των θαυμα¬ 

στών αυτοί 2. 

Ώς Πατριαρχικός Πρωτοσΰγκελλος κατά τον αυτόν αΙώνα άναφέρεται 
καί δ έν Ίωαννίνοις λόγιος Μάξιμος, διάφορος Μαξίμου του Πελοποννησίου, 

καί δ εν τή Μονή τής Πάτμου Νεόφυτος Ιερομόναχος, καθώς καί Ιγνά¬ 

τιος εφημέριος τής Χρυσοπηγής έν Γαλατά,3 καί τέλος έν έτει 1513 Νική¬ 

τας Ιερομόναχος Πρωτοσΰγκελλος Πατριαρχικός4. 

Ώς Πρωτοσΰγκελλος, καί δή Μέγας, αύτοεφημίζετο καί δ Συγγραφεύς 
του βλασφήμου βιβλίου «τό Άνθος» Ίωαννίκιος ό Καρτάνος5. 

Λόγιος Πρωτοσΰγκελλος κατά την περίοδον ταΰτην, ούχί όμως Πατριαρ¬ 

χικός, αλλά τής Μητροπόλειος Χίου, άναφέρεται καί Μανουήλ ό Πελοποννή- 

σιος, μαθητής Μελετίου τοΰ Πηγά, γράψας «Έγχειρίδιον κατά του σχίσματος 
τών Παπιστών» 6 καί τον όποιον δ έκ Χίου Ιωάννης Κορέσης, γράφων τω 
ΙΊρωτονοταρίω Θεοδοσίφ τφ Ζυγομα?ιά, καλεΐ «έντιμότατον 7». Ώς επ’ ίσης 
ό εν τή Μονή Κοσινίτζης Πρωτοσΰγκελλος Χρύσανθος, γράψας τον βίον τοΰ 
έν άγίοις πατρός ημών Διονυσίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ έν 
τή ιερά Μονή τής Κοσιφοινίσσης άσκήσαντος, καί άλλα έργα8. 

Σημειωτέον δέ, ότι κατά τήν περίοδον ταΰτην δεν έλειψαν καί οΐ Σΰγ- 

κελλοι τής Μ. Εκκλησίας ώς δ Κάλλιστος9 καί ό Δωρόθεος έν έτει 156210. 

1 Σπ. Λάμπρου, Άγιορειτικοί Κώδικες τόμ. Β' σελ. 291. άριθ. Κ. 5594 της 
Μονής Παντελεήμονος. 

3 Κ. Σ ά θ α, Νεοελληνική Φιλολογία σελ. 217, Ειπ. Ββ§Γ&π<3, Βίόίΐο^τ&ρΐιίσ 
ΙΊβΙΙέπίηηε &λιχ XV οί XVI δϊέοΐεε τόμ. Δ' ο. 249, «Έλλην. Φιλολ. Σύλλογος Κων/λεως» 

τόμ. ΙΖ' σελ. 38, «Εκκλησιαστική * Αλήθεια» τόμ. Δ' σελ. 336, Κ. Σάθα, Βιογραφικόν 

Σχεδίασμα, σελ. 209 κέ. Αγαθάγγελου Νινολάκη Διακόνου, ό Μελέτιος 
Πηγάς σελ. 137. 

3 Κρουσίου, ΤαΓοο^ΐ'ασσΐα σελ. 272. 304, «Ελληνικός Φιλολογ. Σύλλογος Κων/λεως» 

τόμ. ΚΖ' σελ. 382, «Εοΐιοε ά’ΟηεπΙ» έτος 1902 σελ. 154. 

4 «Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων/λεως» τόμ. ΙΖ' παράρτημα σελ. 30. 

4 Κ. Σ ά 0 α, Νεοελληνική Φιλολογία σελ. 147, Φιλαρέτου Βαφείδου, (Μητρο¬ 

πολίτου Ή ρακλείας) Εκκλησιαστική ιστορία τόμ. Γ' σελ. 74. 

6 Κ. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία σελ. 224. 

7 Κρουσίου, ΤυΓθο§Γ3.εοΪ3. σελ. 306. 

8 «Έλλην. Φιλολογ. Σύλλογος Κων/λεως» τόμ. ΙΖ' παράρτημα σελ. 14. 

9 Κ. Σάθα, Ένθ’ άν. σελ. 236. 

1(1 Σπ. Λάμπρου, «Νέος Έλληνομνήμων» τόμ ΙΑ' σελ. 482. 
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ΙΖ' Αιών. 

Κατά τον ΙΖ' αιώνα, ώς εΐπομεν, σώζονται ευτυχώς Κώδικες τών Υπο¬ 

μνημάτων, άν καί ούχί πλήρεις, έκ τών οποίων ήδυνήθημεν νά καταρτίσω μεν 
ακριβή οπωσδήποτε σειράν Μεγάλων Πρωτοσυγκέλλων. 

1601. Χρύσανθος δ Λάσκαρις, οστις διετέλεσε Μ. Πρωτοσΰγ¬ 

κελλος τοΰ ΙΙατριάρχου Ματθαίου τοΰ Β' πατριαρχεΰσαντος τό α' έν έτει 
1595 επί είκοσι μόνον ημέρας, καί τό β' από τοΰ 1599-1602. Έπί τής δευ- 

τέρας ταΰτης Πατριαρχείας, τή 21 Μαρτίου τοΰ 1601 έτους, δ Μ. ΙΤρωτο- 

σΰγκελλος Χρΰσανθος προήχθη εις τήν Μητρόπολιν Λακεδαιμόνιας έπί δια¬ 

δοχή «τοΰ τήδε μεταστάντος Ιεζεκιήλ τοΰ Αθηναίου». Ό Χρΰσανθος, φιλο¬ 

πατρία ών, έπόθει τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος έκ τοΰ Τουρκικού ζυγοΰ 
καί προς τοΰτο συνενοεϊτο μετά τοΰ Δουκδς τοΰ Νεβέρ Καρόλου Γονζάγα* 

φαίνεται όμως, ότι κατηγγέλθη διά τοΰτο έν έτει 1604, παυθείς δ5 υπό τοΰ 
πατριάρχου “Ραφαήλ, έφυγεν εις τήν Δΰσιν. Έν έτει 1617 διέμενεν έν Νεα- 

πόλει έργαζόμενος «έργα άξια καί αναγκαία τοΰ γένους καί έπαινετά από 
Θεού καί ανθρώπων», επέζησε δέ πένης μέχρι τοΰ 1629 έτους, άφ" ού κατά 
τό έτος τοΰτο, τή 183 Αύγοΰστου, έγραψε συστατικήν έπιστολήν υπέρ τοϋ 
Δημητρίου Κυριάκου έξ Άδριανουπόλεως λ 

1601. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Θεών ας έκλεγείς τή 153 Μαΐου Μητρο¬ 

πολίτης Λαρίσσης, έπί διαδοχή τοΰ καθαιρεθέντος Διονυσίου τοΰ έθνομάρ- 

τυρος έκείνου Ιεράρχου, τοΰ δίς άποστατήσαντος κατά τών Τούρκων έν 
Τρίκκη καί έν Ίωαννίνοις, καί μαρτυρικόν λαβόντος θάνατον τή 113 Σεπτεμ¬ 

βρίου τοΰ 1611 έτους. Έν τή Νομική Συναγωγή τή υπό τοΰ Πατριάρχου 
Ιεροσολύμων Δοσιθέου καταρτισθείση καί εν τή έν Φαναρίω Άγιοταφιτική 
Βιβλιοθήκη τοΰ Μετοχιού φυλαττομένη άποθησαυρίζεται τό υπόμνημα τής 
έκλογής τοΰ Θεωνά. Έπ’ ίσης σώζεται καί τό Βεράτιον τό έκδοθέν υπό τής 
Τουρκικής Κυβερνήσεως υπέρ τοΰ Λαρίσσης Θεωνά, πληρώσαντος εις τό Τουρ¬ 

κικόν θησαυροφυλάκιον διά πεσκέσι μηρί 10,000 γρόσια. Ό Λαρίσσης Θεω ■ 
νάς άπεβίωσε περί τά τέλη τοΰ έτους 1603 ή άρχάς τοΰ 16042. Τοΰτου σώζε- 

1 Κ. Σάθα, Μεσαίων. Βιβλιοθ. τόμ. Γ' σελ. 552. «Γρηγόριος ό Παλαμάς» τόμ. Γ' 

σ. 226, «Έλλην. Φιλολογ. Σύλλογος Κων/λεως» τόμ. ΙΕ' (Παράρτημα σελ. 173), Μ. 

Χα μουδοπούλου, Πότε τό Πατριαρχεΐον έγκατέστη έν Φαναρίω, έν «Έκ/κή Αλή¬ 

θεια» τόμ. Β' σελ. 777-780. Β. Α. Μ υ στ α κ ί δ ο υ, οί Λασκάρεις, έν «Έπετηρίδι Εται¬ 

ρείας Βυζαντινών Σπουδών» τόμ. Ε' σελ. 362. Έν τοΐς Πατριαρχικοΐς Κώδιξι σώζεται τό 

υπόμνημα τής έκλογής του, έν φ άναφέρεται απλώς ώς Πρωτοσΰγκελλος τής Μ. Εκκλη¬ 

σίας, άλλα τοιαύτην παράλειψιν τοΰ τίτλου άπαντώμεν καί έν άλλοις ύπομνήμασι. 

3 Φιλαρέτου Βαφείδου (Μητροπολίτου Ήρακλείας), Ένθ’ άν. τόμ. Γ' μέρ. 

Α'. σελ. 28 σημ. 1, «Έκ/κή Αλήθεια» τόμ. Β' σελ. 780. «Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη» 

παράρτημα τοΰ ΙΗ' τόμ. τοϋ «Έλλην. Φιλολογ. Συλλόγου» Κων/πόλεως σελ. 173. «Ιερός 

Σύνδεσμος» έτος 1917 άρΟ. 280, 281, Μητροπολίτου Παραμυθίας ’Αθηνα- 



250 Τ Μητροπολίτου ’Αθηναγόρα χοΰ από Μ. ΙΙρωχοσυγκέλλων 

ται έν τφ Άρχείφ τής έν Άθήναις "Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας 
τό υπ3 άριθ. 1999 έγγραφον, δπερ είναι ένταλτηριώδες Γράμμα χρονολογοΰ- 

μενον τό έτος ,ζρι (=7110 = 1602) μηνός Όκτωβρίου, δι’ οΰ άνατίθησι τφ 
ΐερομονάχφ Άρσενίφ τό έξομολογεΐν καί άποκείρειν μονάχους. 

1602. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Μελέτιος δστις, θανόντος Παρθε¬ 

νίου τή 28 Μαρτίου του έτους τούτου επί τοΰ Πατριάρχου Νεοφύτου του 
Β', έξελέγη Μητροπολίτης Αίνου, διατελέσας τοιοΰτος, κατ' "Ανθιμον Άλε- 

ξοΰδην, μέχρι του 1611 έτους λ Έν έτει 1611 άπαντώμεν Γάνου και Χώρας 
Μελέτιον, τφ 1693 τον Καισαρείας Μελέτιον, άγνοοϋμεν άν τις έξ αυτών 
δΰναται να ταυτισθή προς τον Αίνου Μελέτιον. 

1602. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Γαβριήλ, δστις ως τοιοΰτος φέρεται 
ώς συνυποψήφιος τοΰ Μητροπολίτου Αθηνών Σαμουήλ, τοΰ έκείθεν επιδη- 

μήσαντος επί διαδοχή τοΰ εις τον Οικουμενικόν Θρόνον άνυψωθέντος Αθη¬ 

νών Νεοφύτου. Ό Γαβριήλ πρότερον ών Πρωτοσΰγκελλος τής Μ. Εκκλη¬ 
σίας, οντος Μ. Πρακοσυγκέλλου τοΰ Γρηγορίου, μετά τον θάνατον τοΰ 
Πατριάρχου Γαβριήλ άπετέλεσε μέρος επιτροπής άποσταλείσης προς τον 
Πατριάρχην Άλεξανδείας Μελέτιον τον Πήγαν, ινα καλέση αυτόν εις τον 
Οικουμενικόν θρόνον. Τα ίχνη τοΰ Γαβριήλ δεν ήδυνήθημεν να παρακολου¬ 

θήσω μεν εις τους Πατριαρχικούς Κώδικας, ούχ ήττον δμιος κατά τήν εποχήν 
ταΰτην έχομεν σειράν Μητροπολιτών φερόντων τό όνομα τούτο ώς έν έτει 
1601 τον Βιζΰης, τφ 1602 τον ’Άρτης, τφ 1605 τον Σμύρνης, τφ 1611 τον 
Ξάνθης, τφ 1613 τον Κυζίκου, άΙΧ άρά γε υπήρξε τις έκ τουττον ό Μ. Πρω- 

τοσΰγκελος;2. 
1602. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Διονύσιος, εκλεγείς μητροπολίτης 

Χριστιανουπόλεως τή 28° Μα'ίου 1602, αντί τοΰ καθαιρεθέντος Συμεών* 

Ό καθηγητής Δημ. Χρ. Δουκάκης έν τφ Καταλόγφ αύτοΰ περί τών μητρο¬ 
πολιτών Χριστιανουπόλεως δεν αναφέρει τον Διονύσιον, άντ” αύτοΰ δέ εν 
έτει 1602 έχει τον Συμεών. Κατά τήν Νομικήν Συναγωγήν τοΰ Δοσιθέου, 

ό καθαιρεθείς Συμεών ήθφώθη τον Ιούλιον τοΰ 1605 έτους επί τή ρητή 
ύποσχέσει, δτι έν περιπτώσει χηρευσεως τοΰ θρόνου Χριστιανουπόλεως θά 
άποκατασταθή αύθις εις τήν επαρχίαν αύτοΰ, δπερ καί έγένετο, διότι έν έτει 
1606 άπαντώμεν τον Συμεών ύπογράφοντα ώς Χριστιανουπόλεως3. 

1602. Μ. Πρωτοσΰγκελλος "Ανθιμος, Εκλεγείς τή 23* Νοεμ- 

γ ό ρ α. Διονύσιος ό Σκυλλόσοφος, έν τοΐς Ήπειρωτικοΐς Χρονικοϊς τόμ. Τ'. σ. 10-22, 

Τοΰ α ύ τ ο ΰ, Ό Ίερομάρχυς Σεραφείμ υπήρξε πράγματι Αρχιεπίσκοπος Φαναριού 
καί Νεοχιορίου; σ. 7, 9-11, ’Αθήναι 1931. 

1 Μ. Χα μουδοπο ύλου, Ένθ5 άν. τόμ. Β' σελ. 781. 
2 Μ. Χα μουδοπο ύλου, Ένθ’άν. χόμ. Β' σελ. 781. Έκ/κός Φάρος έ'χος 1928 σ. 38. 

3 Τοΰ αύτοΰ, Ένθ’άν. τόμ. Β' σελ. 781, Δοσιθέου, Νομική Συναγωγή φ. 386 Ρ, 

Πατριαρχικός Κώδιξ Ύπομνημ. Α' σ. 23,,, 

Ό θεσμός τών Συγκέλλων έν τφ Οίκουμενικφ Πατριαρχείο). 2δ1 

βρίου 1602 Μητροπολίτης Ναυπλίου καί παραιτηθείς τή 12 Φεβρουάριου 
1604. Ίον "Ανθιμον ούτε ό Δημ. Χρ. Δουκάκης άναφέρει έν τφ άτελεστάτω 
καταλόγφ αύτοΰ «οΐ Επίσκοποι "Αργους καί Ναυπλίου», ούτε ό Αρχιμαν¬ 
δρίτης Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτης έν τφ επίσης άτελεϊ. καταλόγφ αύτοΰ «Ή 
επισκοπή "Αργους καί Ναυπλίου»1. 

1604. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Αεόντιος, δστις, θανόντος τοΰ 
Λαρίσσης Θεοινά. έξελέγη κατά Ιανουάριον τοΰ έτους τούτου Μητροπολίτης 
Λαρίσσης. "Ως ό Θεωνάς, ουτω καί ό Αεόντιος έπλήρωσε διά τήν εκδοσιν 
τοΰ Βερατίου αύτοΰ 10,000 γρόσια πεσκέσι μηρί. "Ο Άνθιμος Άλεξοΰδης 
άνακριβώς τήν άρχιερατείαν τοΰ Λεοντίου τίθησι τφ 1606. Ό Ν. Γιαννό- 
πουλος 2 τφ 1605 έτει τίθησι τον Παρθένων, ό δέ "Ανθιμος Άλεξοΰδης τω 
16)1 ετει. μετά τον Λεόντων έχει Τιμόθεον, τον όποιον άπαντώμεν ημείς 
από τοΰ 1610 έτους3. 

1 604. Μ. Π ρ ο) τ ο σ ΰ γ κ ε λ λ ο ς Φ ι λ ό θ ε ο ς, Ούτος ζητηθείς υπό τών 
"Ροδίων, τή 24* Μαρτίου 1604 έξελέγη Μητροπολίτης "Ρόδου. Τόν Φιλό¬ 
θεου ευρίσκομεν εις Πατριαρχικούς Κώδικας παραιτηθέντα τόν "Οκτώβριον 
τοΰ 1626, έν τοΰτοις ό μέν Περικλής Ζερλέντης θέλει αυτόν άποθανόντα έν 
"Ρόδφ τφ 1625 έτει, ό δέ Τρύφων Εύαγγελίδης περιορίζει τήν άρχιερα- 
τείαν αύτοΰ από τοΰ 1604-1610, μετ'αύτόν γράφει άπό τοΰ 1610-1612 
έτους Ιγνάτιον τόν Β', καί μετ’ αυτόν άπό τοΰ 1612 - 1637 έτους τόν 
Παχώμιον, άλλ’ ημείς τόν "Ιούνιον τοΰ 1613 έτους άπαντώμεν Φιλόθεον ό 
ύπ’άριθ. 1125 Κώδιξ τής έν ΓΑγίφ Όρει Μονής τοΰ αγίου Αθανασίου 
«Όμιλίαι» είναι έργον τοΰ "Ρόδου Φιλόθεου4. 

1606. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Σωφρόνιος, δστις τή 5* Δεκεμ¬ 

βρίου 1606 έξελέγη Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Κατά τούς "Αρχιερατικούς 
Καταλόγους τοΰ Μ. Προιτοσυγκέλλου Δωροθέου Εύελπίδου, τοΰ εί.τα Κορυ- 

τοάς, έξελέγη τφ 1608, κατά δέ τόν "Ανθιμον Άλεξονδην άπό τοΰ 1605- 

Δοσιθέου, Νομική Συναγωγή σελ. 243, 3, ’Λργολικόν Ήμερυλόγιον (έιυτ 1910) 

οελ 97, 269. 

" «Έπετηρίς Παρνασσού» Τόμ. Γ οελ. 270. 

’’ Φιλαρέτου Βαφείδου. “Ρ/νΟ’ άν. τόμ. Γ' μέρ. Α' σελ. 28 οημ. 1, Μ. Γβδεών. 

Βραχεία σημείωσις περί ιών Εκκλησιαστικών ημών δικαίων σελ. 51, Πρβλ. Ζωσι μά 
Εσφιγμ ενίτο », έν «ΠρομηΟει» χόμ. Λ' (1892) Βόλος σελ. 311-316. Μαυρογορδά- 

ιειος Βιβλιοθήκη Ιίαρσρτημα χοΰ ίΗ' τόμ. χοΰ «Έλλην. Φιλολογ. Συλλόγου» Κ λεω;. 

σελ. 173. 

/* Κώδιξ “Υπομνημάτων 2, 89. Περί Φιλοθέου βλ. «Νέος Ποιμήν» έτος Β' σελ. 76. 

Τρ. Εύαγγελίδου, Εκκλησία Ρόδου έν Έπετηρίδι “Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών* 

τό». οελ. 168, Σωφρονίου Εύσχρατιαδυυ, "ΕνΟ’ άν. τόμ Α'. σελ. 022. «Ιερός 
Σύνδεσμος» έχος 1916 άριθ. 277 σελ. 1(). ^ 
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1607. Ό Εοιιίε Ρεΐΐϋ τον Σωφρόνιον τίθησιν έκλεγέντα μετά τον Κοσμάν 

τή &η Δεκεμβρίου 1606 καί παραιτηθέντα τή 3 Σεπτεμβρίου 1907 1 

1606. Έπι τή εκλογή τοΰ από Μ. Πρωτοσυγκέλλων Σωφρονίου εις την 

Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης συνυποψήφιοι ή σαν ό Μ. Π ρω το σΰ γκελλος 

Μητροφάνης, και δ «λογιώτατος» Πρωτοσΰγκελλος και εφημέριος Χρυ- 

σοπηγής Ιγνάτιος, περί οΰ ανωτέρω έγράψαμεν. Περί τοΰ Μητροφάνους δεν 

εχομεν άλλας πληροφορίας* τοΰτο μόνον γνωρίζομεν περί αύτοΰ. Μητροφάνην 

Λήμνου άπαντώμεν έν ετει 1606, άλλα βραδΰτερον έν ετει 1622 Βάρνης 

Μητροφάνην, τω 1624 Σωζουπόλεως Μητροφάνην καί 1628 Άγχιάλου 

Μητροφάνην πιθανώς ό Λήμνου Μητροφάνης νά ταυτίζεται προς τον Μ. 

Πρα>σΰγκελλον όσον δ’αφόρα εις τον τίτλον «λογιώτατος» παρατηροΰμεν, 

ότι εις τά Υπομνήματα τής εκλογής Αρχιερέων άπαντώσιν οΰχί σπανίως παρά 

τά ονόματα των υποψηφίων, καί τά διακριτικά «λογιώτατος», «σπουδαίος», 

ή «σπουδαιότατος», «διδάσκαλος» καί «λογιώτατος διδάσκαλος», «ζωγράφος», 

«μουσικώτατος». Ενδεικτικά τής λογιότητος, σπουδαιότητος καί μουσικότητος 

των υποψηφίων 1 2. 

"Από τοΰ 1606- 1620 έτους, μή υπαρχόντων εν τοίς Κώδιξιν υπομνημά¬ 

των, άγνοοΰμεν τούς Μ. Πρωτοσυγκέλλους. Έν ετει 1609 εις άλλας πηγάς 

άπαντώμεν Πρωτοσΰγκελλον τής Μ. Εκκλησίας τον εκ Σμύρνης Γαβριήλ 

Σουμμαρίπαν, πιθανώς "Άνδριον ό στις κατά τό 1615 ή 1618 έξελέγη Μητρο¬ 

πολίτης Μηθύμνης, Ό "Άνθιμος Άλεξοΰδης έχει τον Γαβριήλ τφ 1621 οΰχ'ι 

όρθώς. Κατά τον Κατάλογον τοΰ Μ. Πρωτοσυγκέλλου Δωροθέου Εΰελπίδου 

ο Γαβριήλ παρητήθη τή 24 Φεβρουάριου 1621. Έν τοΰτοις εν ετει 1634 

άπαντώμεν Μηθύμνης Γαβριήλ διάφορον βεβαίως τοΰ Σουμμαρίπα. Περί 

τοΰ Γαβριήλ Σουμμαρίπα μεταστάνιος εις τον Παπισμόν εχομεν άρκετάς 

πληροφορίας, εις άς παραπέμπομεν τούς ασχολούμενους περί τά τοιαΰτα3. 

1620. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Ευθύμιος, όσης, παραιτηθέντος 

τοΰ Σωφρονίου, έξελέγη Μητροπολίτης Βάρνης κατά τούς Πατριαρχικούς 

Κώδικας, άγνοούμένος υπό τοΰ "Ανθίμου Άλεξοΰδη. 

1 «ΕοΙιοη ά’ΟηεηΙ* έτος Β' σελ. 154, «Έκ/κή Αλήθεια» τόμ. ΚΓ' σελ. 254, 33τη. 
Ε 6§;γ από, Βΐΐ)1ίο§Γ&ρ1ιϊε Ηβΐΐάπϊηαβ τόμ. Γ' οελ. 86. Γρηγόριος ό ιερομόναχος καί 

έξαρχος Πατριαρχικός έγρα·ψεν επιστολήν προς τον πανοσιώτατον καί λογιότατον 

έν Πρωτοσυγκελλοις Σωφρόνιον περί τοΰ μαρτυρίου Κετάβας. Πρόκειται άρά γε περί 

τθΰ ήμετέρου Σωφρονίου ; 

2 «Έλλην. Φιλολογ. Σύλλογος Κ/λεως» τόμ. ΚΖ' σελ. 382, «Εκκλησιαστική “Αλή¬ 

θεια» τόμ. ΛΒ' σελ. 362, 365. 

3 «Έλλην. Φιλολογ. Σύλλογος Κ/λεως» τόμ. ΚΤ' σελ. 387. Μαυρογορδάτειος Βιβλιο¬ 

θήκη Παράρτημα «Έλλην. Φιλ,ολ. Συλλόγου Κων/λεως» τόμ. ΙΗ' σελ. 174, Σ π. Λάμ¬ 

πρου, «Νέος Έλληνομνήμων* τόμ. Ε' σελ. 462. 464, Βερολίνειος Κωδιξ 1447 (43 Ρόίΐίρ.) 

Βαρβεριανός Κωδιξ (Υατίοαπτίδ) φύλ. 33 280. 

Ό θεσμός των Συγκέλλων έν τφ Οικουμενικό Πατριαρχείφ. 253 

1625. Μ Πρωτοσΰγκελλος Ά β έ ρ κ ι ο ς, όσης κατά "Ιανουάριον 

τοΰ 1625 έτους έξελέγη Μητροπολίτης Φιλίππων καί Δράμας, θανόντος τοΰ 

Κλήμεντος. Κατά τον Μερτσίδην δ Άβέρκιος άπεβίωσεν εν έτει 1636, κατά 

δέ τον Εοηίδ ΡοΙΠ ούτος άφιέρωσεν έν ετει 1626 σημαντικός δωρεάς εις 

την Μονήν Είκοσιφοινίσσης, ής πιθανώς τρόφιμος υπήρξε ι. 
1625. Μ. Π ρωτοσύγκελλος Δα νιή λ εκλεγείς κατά τό έτος τοΰτο 

Μητροπολίτης Κορίνθου, θανόντος Νεοφύτου, μετατεθείς δέ τή 17θ Ιουλίου 

1628 εις τήν Μητρόπολιν Σερρών επί διαδοχή τοΰ Άχιλλίου. Ό Δανιήλ 

άπεβίωσεν ως Σερρών τφ 1651 ετει2. 

1626. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Γρη γ ό ρ ι ο ς, όστις, καθαιρεΟέντος 

Ίωάσαφ, έξελέγη έν ετει 1626 υπό τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Α' τοΰ 

Λουκάρεως μητροπολίτης Χαλκηδόνος, προβιβασθείς τφ 1630 είς τήν Μη- 

τρόπολιν Καισαρείας. Ό Γρηγόριος Νισύριος ήν τήν πατρίδα, παραιτη¬ 

θείς δέ, ήσύχασεν έν τή έν Πάτμω Μονή τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, 

ής άδελφός διετέλει καί έν ή κάτω εις τήν Άποκάλυψιν άπεβίωσε τή 1 Ιό 

Μαΐου 16343. 

1627. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Δ ω ρ όθ εο ς, όστις τή 24^ "Οκτω¬ 

βρίου 1627 έξελέγη Αίγίνης, ής έδρας παρητήθη τω 1651 ετει4. 

1628. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Χριστόφορος Πελοποννήσιοςι 

εκλεγείς τφ 1628 μητροπολίτης Μελενίκου, παραιτηθείς κατά Νοέμβριον τοΰ 

1654 έτους υπέρ τοΰ ανεψιού αύτοΰ Θεοφάνους καί εφησυχάσας είς τήν 

πατρίδα αύτοΰ 5. 

1626-1633. Μ. Πρωτοσΰγκελλος "Αντώνιος έκ Χίου, όστις 

έν ετει 1625 έτέθη ώς συνυποψήφιος έν τή εκλογή τοΰ "Άνδρου Μακαρίου, 

τή δέ 22* Μαρτίου 1633 έξελέγη Δρΰστρας, καθαιρεθέντος τοΰ "Ιωακείμ. Τον 

"Οκτώβριον τοΰ 1637 έτους έπαΰθη, έγένετο δέ Δρΰστρας δ "Ιερεμίας πρώην 

Μυρέων, ήτις πράξις φαίνεται ότι ήπράκτησε. Τφ 1640 ετει δ "Αντώνιος 

επανέλαβε τον θρόνον αύτοΰ, άλλά τω 1650 παραιτηθείς, έξελέγη τή 16 

Μαρτίου τοΰ αύτοΰ έτους Παλαιών Πάτριον, άποβιώσας κατ" "Απρίλιον τοΰ 

1 «Εοΐιοδ ά’Οήεηί» έτος 1899 σελ. 265. 

2 ΔοσιΘέου Ιεροσολύμων, Νομική Συναγωγή σελ. 243. «Εκκλησιαστική 

Αλήθεια» τόμ. Β' σελ. 669, «Ιερός Σύνδεσμος» έτος 1916 άριθ. 277 σελ. 10, «Δελτίον 

Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας» τόμ. Β' τχ. Η', Μητροπολίτου Παρα¬ 

μυθίας ’Α θη ν αν ό ρ α, Ή Εκκλησία των Ίωαννίνων έν «Ήπειρωτικοϊς Χρονικούς» 

έτος Γ' σελ. 29. 

3 «Νέα Σιών» τόμ. Β' (1905) τχ. ς'. σελ. 851. 

4 Μ. Γεδεών, Συμβολαί είς τήν Τστ. τής ’Αποστολικής Έκκλ. Αθηνών (’Αθήναι 
1891) σελ. 20. 

3 Κωδιξ Πατριαρχικών Υπομνημάτων Α. σελ. 196, «Εκκλησιαστική Αλήθεια» τόμ. 

ΙΑ' σελ. 383. 
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1653 έτους1. Προς τον Αντώνιον δντα Μ. Πρωτοαΰγκελλον άπηΰθυνεν επι¬ 

στολήν Γεώργιος ό Τραπεζοΰντιος. 

1633. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Σωφρόνιος, δστις τή 9 Δεκεμβρίου 

1633, θανόντος Θεοφάνους, εξελέγη Μητροπολίτης Αθηνών, εχων συνυπο¬ 

ψήφιους τον Αρχιμανδρίτην τής Μ. Έκκ?ησίας Φιλόθεον και τον Πρώτο- 

συγκελλον τής Μ. Εκκλησίας Παρθένιο ν. Μή φέρων όμως τα 

μεγάλα χρέη τής επαρχίας αΰτοΰ, ήναγκάσθη νά παραιτηθή, άντικατασταθεις 

υπό του Διαυλείας και Ταλαντίου Δανιήλ. Κατά τον Μ. ΙΙρωτοσΰγκελλον 

Δωρόθεον Εύελπίδην, τή δΉ Δεκεμβρίου τοΰ 1639 έδωκεν έγγραφον ΰπό- 

σχεσιν, ότι απολείπει τήν επαρχίαν αΰτοϋ, τω δέ 1640 έτει επί τοΰ Πατριάρ- 

χου Παρθενίου τοΰ Α' εξελέγη Βιδΰνης, τελευτήσας τό 1645 έτος2. 

1635. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Γρηγόριος. Οΰτος ήτο Μ. Πρωτο¬ 

σΰγκελλος Κυρίλλου τοΰ από Βερροίας, και τον Ιούνιον τοΰ 1638 εξελέγη 

Μητροπολίτης Προικοννήσου, θανόντος τοΰ Δανιήλ. Τό 1635 ό Μ. Πρωτο¬ 

σΰγκελλος Γρηγόριος εστάλη υπό τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ από Βερροίας 

εις Κεφαλληνίαν καί εις τάς Νήσους διά βοήθειαν. Διά τοΰ αΰτοϋ Μ. Πρω- 

τοσυγκέλλου εστάλη πατριαρχικόν αφοριστικόν γράμμα διά τά σκευή καί τά 

λοιπά πράγματα τοΰ εν Ζακΰνθω τελευτήσαντος Κορίνθου "Ανθίμου. Κατά 

τον Μ. Πρωτοσΰγκελλον Δωρόθεον Εΰελπίδην παρητήθη τής Προικοννήσου, 

τφ 1638 έτει άντικατασταθεις υπό τοΰ πρφην Ήρακλείας Ίερεμίου. Οΰτος 

ό Γρηγόριος φαίνεται ότι ήτο έκ Χίου μοναχός τής εν Χίω Νέας Μονής έκ 

τής οικογένειας Χρυσοβελώνη καί μαθητής τοΰ Γειοργίου Κορεσίου, γράψας 

«Σΰνοψιν των θείων καί ιερών διδαγμάτων τής Ανατολικής Εκκλησίας» 3. 

1 Κώδιξ Πατριαρχικών Υπομνημάτων Α (333) οελ. 174, 245, Δοσιθέου Ιερο¬ 

σολύμων, Νομική Συναγωγή σελ. 235, «Εκκλησιαστική Αλήθεια» τόμ. Β' σελ. 695, 

Σάββα Ίωαννίδου, Ιστορία καί Στατιστική Τραπεζοΰντος, Γ. Ζολώτα, Ιστο¬ 

ρία τής Χίου τόμ. Γ' μέρ. Β' σελ. 54, ένθα εσφαλμένος λέγει, ότι επί Κυρίλλου Α' 1626 

διωρίσθη Αρχιεπίσκοπος Άνδρου, άλλ’ απλώς ήτο γ' συνυποψήφιος τοϋ έκλεγέντος 

Άνδρου Μακαρίου, Δη μ. Πασχάλη, Αναγραφή χρονολογική τών άπό Χρίστου 

άρχιερατευσάντων έν τη νήσιρ Άνδρφ, έν «Θεολογίας» τόμ. Δ' (1926) σ. 250-251. 

* «Σωτήρ» θρησκευτικόν περιοδικόν τόμ. Α' σελ. 59. «Εκκλησιαστική Αλήθεια» 

τόμ. Β' σελ. 669, 697 καί οημ. 1, Κ. Σάθα, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη τόμ. Γ' σελ. 573, 

Χρυσοστόμου Παπαδοποΰλου (Αρχιεπισκόπου Αθηνών), Ή Εκκλησία Αθη¬ 

νών σελ. 56. Μ. Γε δετόν, ’Ένθ’ άν. σελ. 20. 

* Κώδ. δαρρί. 211 (φ. 16Ρ-7Ι1) καί(φ1ΐ8“^) τής έν Άθήναις Εθνικής Βιβλιοθή¬ 

κης. Α. Βλαστού, Χιακά τόμ. Β' σ. 91. 93, Ν. Α. Βέη, Βγζσ,ηΐϊηΐδοΐι - Νεη^πεείιΐδοΐιε 

ΙαΗτάϋοΙιεΐ Βά. V. σελ. 93, Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη τόμ. Γ' σελ. 93. 484, 

Κώδιξ Πατριαρχικών Υπομνημάτων 2 σελ. 363, Μ. Γεδεών, Ή Προικόννησος σελ. 

207, «Εκκλησιαστική Αλήθεια» τόμ. Β σελ. 696, Γ. Ζολώτα, Ιστορία τής Χίου 

τόμ. Γ' μέρος Β' σελ. 803, 804, δστις λέγει ότι ό Γρηγόριος έχρημάτισε διδάσκαλος 

Μακαρίου Πατμίου, Μ. Γεδεών, Χρονικά Πατριαρχικής Ακαδημίας σελ. 95 σημ. 3, 

Κ. Οικονόμου τού έξ Οικονόμων, Τά Σωξόμενα Εκκλησιαστικό Συγγράμ¬ 

ματα τόμ. Α' σελ. 467. 
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1637. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Παχώμιος, δστις τή 51·1 Φεβρουάριου 

τοΰ έτους τούτου εξελέγη Μητροπολίτης Χαλκηδόνος, θανόντος Νεκταρίου. 

Κατά Ιούνιον τοΰ 1638 έτους απαντάται υπόμνημα εκλογής τοΰ ίερομονά- 

χου Διονυσίου εις τήν Μητρόπολιν Χαλκηδόνος επί διαδοχή τοΰ Παχωμίου' 

έν τοΰτοις οΰτος φαίνεται παρεδρεΰων Ιν τή Συνόδω τώ 1638, ΰπογράφων 

έν τώ γράμματι τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου περί τής έν Εΰβοία Μονής τής 

Μεταμορφώσεως, ώς έπ5 ίσης τφ 1639, 1640, 1641, καί 1642 έτει. Ό Άμα- 

σείας "Άνθιμος Άλεξοΰδης παρατείνει τήν άρχιερατείαν αΰτοΰ μέχρι τοΰ 1647 1 

1638. Μ. Π ρωτοσΰγκελλος Γαβριήλ, δστις υπογράφει επί τοΰ 

Πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Κονταρή τήν καταδίκην Κυρί?ιλου τοΰ Λουκά- 

ρεως καί τών Αιρετικών αΰτοΰ Κεφαλαίου 2. 

1639. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Παρθένιος, δστις κατά Νοέμβριον 

τοΰ 1639 έτους εξελέγη Μητροπολίτης Χίου επί διαδοχή τοΰ καθαιρεθέντος 

Κυρίλλου (Αμυγδάλου). Ό Παρθένιος έν τώ ΰπομνήματι χαρακτηρίζεται ώς 

«λογιώτατος» 3. 

1639. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Μελέτιος, 6 πολύς Μελέτιος ό Συρΐ- 

γος' οΰτος άναφέρεται μέν ώς Πρωτοσΰγκελλος τής Μ. Εκκλησίας, αλλά φαί¬ 

νεται, οτι διετέλεσε καί Μέγας τοιοΰτος’ έν τοΰτοις οΰΤε τον ένα, οΰτε τον 

ά'λλον τίτλον διετήρησεν επί πολύ. Ένφ δέ τοσάκις έτέθη συνυποψήφιος είς 

αρχιερατικός έκλογάς διά τήν Σόφιαν, Άδριανοΰπολιν, "Άγκυραν, ουδέποτε 

εξελέγη. Περί Μελετίου Συρίγου πολλά έγράφησαν καί θά γραφώσιν έτι4. 

1642. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Παίσιος ό ειτα Οικουμενικός 

1 «Εκκλησιαστική Αλήθεια» τόμ. Β' σελ. 659. 670, Μ ίΐεΐ 08ΐ ο1ι-Μ ΐχ 11 βη Αοίπ 

ϋΐρ1οπΐ3.ί& τόμ. Β' σελ. 195, «Ελληνικά» τόμ. Β’ σελ. 156, Β. Α. Μυστακίδου, Οί 

Λασκάρεις, Έπετηρίς Έταιρ. Βυζ. Σπουδών τόμ. Ε' σ. 163. 

2 Κ. Α 11 3. ϊ ΐ ΐ, Εοοίεδΐπε ΟοοΐάεπίίΐΙΪΒ &£φΐσ ΟπβηΐΜΐδ . . . σελ. 1065. 

3 «Εκκλησιαστική Αλήθεια» τόμ. Β' σελ. 696. Τον Παρθένων τούτον ό Μηνάς 

Δ. X α μ ο υ δ ό πο υ λ ο ς (έν «Εκκλησιαστική Αληθείς» ενθ’ άν. σελ. 696 σημ. 3) θεω¬ 

ρεί ώς τον μετά ταΰτα Οικουμενικόν Πατριάρχην Παρθένων τον Γ' τον Παρθενάκην; 

ο διαπρεπής καθηγητής κ. Κ. Ά μαντος όμως δέχεται δύο Παρθενίους Χίου, τον έν έτει 

1634 «τον λογιώτατον», τον όποιον τώ 1642 διεδέχθη ό Ιερεμίας, καί έτερον Παρθένων 

τώ 1643 καί εξής τον ειτα Οικουμενικόν Πατριάρχην ΐδε Κ. Άμάντου, Άπό τήν 

έκκ?ησωστικήν Ιστορίαν τής Χίου έν «Ελληνικών» τόμ. Δ' τχ. α'. (1931) Άθήναι σελ. 

53. (Ενταύθα δέον νά διορθωθή ή σημ. 3. αντί «τόμ. Β' Εκκλησιαστικής Άληθείας 
σελ. 692 .είς σελ. 696). 

4 «Εκκλησιαστική Αλήθεια» έτος (1913) σελ. 30, Ζαχαρίου Μαθά, Κατάλογος 

ιστορικός τών πρώτων επισκόπων καί τών εφεξής Πατριάρχων σελ. 133, Άνδρε ου 

Παπαδοπούλου Βρετοϋ, Νεοελληνική Φιλολογία μέρ. Α' σελ. 246, «Εκκλη¬ 

σιαστική Αλήθεια» έτος ΛΒ' σελ. 363, Ανδρονίκου Δημητρακοπούλου 

Όρθόδοξος Ελλάς σελ. 158, Κωνσταντίου Α' τού άπό Σ ι ν α ί ο υ, Βιογραφία 

καί Συγγραφαί ελασσόνες· εκδοσις Θεοδ. Μ. Άριστοκλέους σελ. 147, «Εοΐιο.ς <Γ Οπεηΐ» 

τόμ. XI (1908) σελ. 264, 331 καί τόμ. XII (1909) σελ. 17, 167, 281, 336, «Δελτών Ιστο¬ 

ρικής καί Εθνολογικής Εταιρίας» τόμ. Β' σελ. 444. 
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Πατριάρχης. Ούτος τη Ιβ’1 Φεβρουάριου έξελεγη Εφέσου, καθαιρεθεντος 

Μελετίου, μετατεθείς τη 12* Απριλίου 1645 εις Λάρισσαν αντί τοΰ άποθα- 

νόντος Γρηγορίου' εν τοΰτοις τφ 1646 ετει άπαντάται ως Εφέσου. Τω 1652 

έξελέγη Οικουμενικός, παραιτηθείς τον Ιούλιον τοΰ 1653 καί άποσυρθείς εις 

Χάλκην, εξ ής εκλήθη καί πάλιν τον Απρίλιον τοΰ 1654 τό β' επί τοΰ Οΐκου- 

μενικοΰ Θρόνου, άλλα τη 8* Αύγουστου τοΰ 1655 παραιτηθείς έλαβε προε- 

δρικώς την Κύζικον καί είτα την "Εφεσον. Κατά τον Δοσίθεον Ιεροσολύμων 

ό Πατριάρχης Παΐσιος ήτο εκ Λέσβου, οπού καί άπεσΰρθη, έπιζήσας 37 έτη, 

καί εκεί άπεβίωσεν λ 

1642. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Νικηφόρος. Τον Νικηφόρον άπαν- 

τώμεν ως Μ. Πρωτοσΰγκελλον ύπογράφοντα την καταδίκην των Καλβινικών 

κεφαλαίων Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως κατά Μάϊον τοΰ 1642. Έπ’ ίσης υπο¬ 

γράφει επί τοΰ Πατριάρχου Παρθενίου τό γράμμα τό σχετικόν προς την 

συναίνεσιν τοΰ Πέτρου Μογίλα Μητροπολίτου Κίεβου. Έν ετει 1643 απαν¬ 

τώ μεν Νευροκοπίου Νικηφόρον αρά γε ούτος έχει σχέσιν προς τον Μ. Πρω- 

σΰγκελλον Ν ικηφόρον;2 

Μ έ γ α ς Πρωτοσΰγκελλος τοΰ Οικουμενικού θρόνου έχρη μάτισε 

καί δ πολύς Μητροφάνης ό Κριτόπουλοςδ είτα Πατριάρχης Αλε¬ 

ξάνδρειάς3. 

Έπ’ ΐσης Μ. Πρωτοσΰγκελλος επί Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως έχρη- 

μάτισε κατά τό 1638 καί δ Ναθαναήλ δ Κανώπιος, Κρής την πατρίδα, 

δστις έν ετει 1651 έξελέγη Μητροπολίτης Σμύρνης, άφ’ ού προηγουμένως 

μετέβη εις Αγγλίαν καί έσποΰδασεν εις τό έν Όξωνίω Φροντιστήριον4. 
Ώς Πατριαρχικός Πρωτοσΰγκελλος ή Πρωτοσΰγκελλος τής Μ. Εκκλη¬ 

σίας κατά την περίοδον ταΰτην τφ 1625 διεκρίθη Παΐσιος δ Μεταξάς5. 

Πρωτοσΰγκελλοι τής Μ. Εκκλησίας γνωστοί κατά την περίοδον ταΰτην 

άπαντώνται δ Μακάριος προεστώς Κοντοσκαλίου, δστις έν έ'τει 1601 

1 Κ. Σάθα, Μεσαιωνικ. Βιβλιοθ. τόμ. Γ'. σελ. 576. 578, Παράρτημα «Έλλην. Φιλολ. 

Συλλόγου Κων/πόλεως* τόμ. Κ-ΚΒ σελ. 102, «Παρνασσού» τόμ. 10 σ. 271, Μ. Γ ε δ εώ ν, 

Πατριαρχ. πίνακες σελ. 581. 583, «"Ορθοδοξίας» έτος 1928 σελ. 76, Δοσιθέου Ιερο¬ 

σόλυμα) ν, Περί των έν Ίεροσο?νύμοις πατριαρχευσάντων βιβλ. ΙΑ'. κεφ. ια'. 

2 1ν. Α 11 3. ΐ ίί, *Ένθ’ άν. σελ. 1086, Β. Α. Μ ν σ τ ακ ί δ ο υ. Οί Λασκάρεις, ’Ένθ’ άν. 

σελ. 164. 

3 «Εκκλησιαστική Αλήθεια» τόμ. Γ' σελ. 635, Ανδρονίκου Δημητρακο- 

π ο υ λ ο υ, ’Ένθ’ άν. σελ. 154. 

4 Ανδρονίκου Δημητρακοπούλου, Προσθήκαι καί διορθοισεις εις την 

Νεοελληνικήν Φιλολογίαν Κ. Σάθα σελ. 67. «Πανδώρα» έτος ΚΑ' σελ. 449, Κπι. 

4,θ£Γ3.ηά, Βίϊ>1ίο§Γ3.ρλόβ ΗοΠόπΐφιβ ευ άίχ-εβρίϊέηιε εϊέςΐε τόμ. Δ' σελ. 502-505, 

506, 511, 512, 513, 514, 516 καί Π. ΑΙΙείΗ, ’Ένθ’ άν. σελ. 1020. 

8 «Εκκλησιαστική Άλ7]θεια» τόμ. Γ' σελ. 402 κέ., Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Χρονικά Πατριαρ¬ 

χικής Ακαδημίας σελ. 80. 81 σημ. 17. 
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έξελέγη Μητροπολίτης Γάνου1, δ Ναθαναήλ, δστις τή 3* Δεκεμβρίου τοΰ 

1602 έξελέγη Μητροπολίτης Αθηνών2. Ό Νεόφυτος, δστις τή 30* Νοεμ¬ 

βρίου τοΰ 1620 ετέθη ώς συνυποψήφιος τοΰ Γερασίμου Πατριάρχου Αλε¬ 

ξάνδρειάς καί δ Δανιήλ τρίτος υποψήφιος έν τή αυτή εκλογή3. Επίσης 

δ Βενιαμίν άποσταλείς υπό τοΰ Πατριάρχου ώς έ'ξαρχος εις Χίον προς 

έξέτασιν τοΰ Πατριαρχικού Σταυροπηγιακού "Αγίας. Ούτος τω 1621 έ'τει 

ετέθη ώς συνυποψήφιος επί τή εκλογή τοΰ Αρχιεπισκόπου Ζαρνάτας Παρ¬ 

θενίου 4. 

Έν Επιστολή Κυρίλλου τοΰ Λουκάρειος προς τον Πατριάρχην Τιμόθεον 

άναφέρεται ούχί εύφήμως ό Πριοτοσΰγκελλος τοΰ Τιμοθέου Παρθένιος5. 

Έν έ'τει 1624 έν τφ ύπομνήματι τής εκλογής εις τήν Αρχιεπισκοπήν 

Λευκάδος τοΰ Ναθαναήλ έτέθησαν συνυποψήφιοι οί Πρωτοσΰγκελλοι, 

"Α ν θ ι μ ο ς καί Νεκτάριος6 *. 

Κατά τό έτος 1634 έν τω ύπομνήματι τής εκλογής τοΰ Προΰσης Χρυ- 

σάνθου συνυποψήφιοι ήσαν δ Πρωτοσΰγκελλος τής Μεγ. Εκκλησίας Ν α θ α¬ 

ν αή λ (δ Κονώπιος;) καί έτερος Πρτυτοσΰγκελλος Κ λήμης λ 

Επίσης Προηοσΰγκελλος τής Μεγ. Εκκλησίας ήτο καί δ Ματθαίος, 

δστις, παραιτηθέντος Ιγνατίου, έξελέγη Χίου 8. 

Επίσης καί Φίλιππος δ Κύπριος ήτο Πρωτοσΰγκελλος τής 

Μεγ. Εκκλησίας, γράψας χρονικά των πατριαρχευσάντων έν Κιονσταντινου- 

πόλει μέχρι τοΰ αχλθ' (1639) έτους τυπωθέντα Ελληνιστί καί Λατινιστί έν 

Φρανκουέρη τοΰ Βελγίου &. 

Κατά τήν εποχήν ταΰτην από τοΰ 1612 - 1644 έτους ώς Πρωτοσΰγκελ¬ 

λος άναφέρεται δ περιβόητος Αθανάσιος δ 'Ρ ή τ ω ρ δ Κ ΰ π ρ ι ο ς «τήν 

γνώμην άλλότριος καί επίβουλος» κατά τον Ζαβίραν. Αύστηρώς επίσης 

περί αύτοΰ γράφει καί δ Πατριάρχης Τεροσολΰμων Δοσίθεος. Περί τοΰ’Αθα- 

1 «Εκκλησιαστική Αλήθεια* τόμ. Β' σελ. 780. 

2 Μ. Γεδεών, Συμβολαί εις τήν Ιστορίαν τής Άποστολικής Εκκλησίας Αθηνών 
σελ. 8. 

* Σπ. Λάμπρου, «Νέος Έλ ληνό μνημών» τόμ. Ε. σελ. 462, Αθ. Παπαδοπού- 

λου. Κέραμέ ως, Ανάλεκτα Ίεροσολυμ. Σταχυολογίας τόμ. Δ'(Πετρούπολις 1897) 

σελ. 93. 

4 Γ. Ζολώτα, Ιστορία τής Χίου τόμ. Γ'μέρος Β' σελ. 106, «Ιερός Σύνδεσμος* έτος 

1916 άριθμ. 256. 

8 Ειτ. Ι/ε§ταη(1, ΒΐΙ»1ίο§Γ3ρ1»Ϊ6 Ηβΐΐέηίηιιο αιι άϊχ - εερίΐέηιε είεοίο τόμος Δ' 

σελ. 288 (Ρ&Π5 1896). 

0 Κώδιξ Υπομνημάτων (333) Α' σελ. 139. 

7 Κώδιξ Υπομνημάτων Α' (333) σελ. 267. 

8 Κατάλογος Μ. Πρωτοσυγκέλλου Δωροθέου ΕύεΚπίδον, Κώδιξ Πατριαρχι¬ 

κός Α' (333) σελ. 273. Καί ό Ιγνάτιος ούτος ήτο Πρωτοσΰγκελλος τής Μ. Εκκλησίας. 

9 Μελετίου, Εκκλησιαστική Ιστορία τόμ. Γ' σελ. 487, Θεο δώρου Αθανα¬ 

σίου, Περί τών Ελληνικών Σχολών Ρουμανίας σελ. 122. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ'. 17 
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νασίου τοΰτου άναφέρεται έν Πατριαρχικαΐς Έπιστολαΐς, οχι «είχε τό 

δικαίωμα ως Πρωτοσΰγκελλος τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου νά φέρη 

πίλον μετά σταυροΰ, ετι δέ περιβάλλεσθαι μανδΰαν ποταμώδη και βακτη- 

ρίαν ττ) χειρ'ι κμτέχειν κα'ι επί τοΰ φελωνίου σταυρόν φέρειν άτε Πρωτοσυγ- 

κέλλω τής καθ3 ημάς τοΰ Χριστοΰ Μεγάλης Εκκλησίας προχειρισμένη» ι. 
Άπό τοΰ 1642- 1651, ως εϊπομεν, υπάρχει χάσμα εις τούς Πατριαρχι¬ 

κούς Κώδικας των Υπομνημάτων. 

1646. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Λαυρέντιος Δρυστριανός, δστις 

άναφέρεται εν Συνοδικφ Γράμματι τής 7 Μαρτίου επί τοΰ Πατριάρχου 

Παρθενίου τοΰ Β'1 2. 

1651. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Ιωακείμ, δστις τή 11** Ιανουάριου 

τοΰ έτους τοΰτου εξελέγη Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, παραιτηθέντος Θεο¬ 

κλήτου, ή κατ’ άλλην εκδοσιν κατά Ιανουάριον τοΰ 1654" δεν είναι εισέτι 

έξηκριβωμένον μέχρι τίνος έτους διετέλεσε Θεσσαλονίκης, πιθανώς μέχρι τοΰ 

1661, ίσως μέχρι τοΰ 1655, δτε, ώς γνωστόν, ό Πατριάρχης Διονύσιος Ρ ό 

Βαρδαλής παραιτηθείς, έλαβε προεδρικώς τήν Θεσσαλονίκην 3. 

1652. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Διονύσιος, ό ειτα οικουμενικός 

Πατριάρχης. 

Ό Διονύσιος Βαρδαλής εξ “Άνδρου καταγόμενος εξελέγη άπό Μεγάλων 

Πρωτοσυγκέλλων κατά “Ιούλιον του 1652 Μητροπολίτης Λαρίσσης επί δια¬ 

δοχή τοΰ εις τον Οικουμενικόν Θρόνον άνελθόντος Λαρίσσης Παϊσίου. Άν 

πιστεύσωμεν τον Αθανάσιον Κομνηνόν Ύψηλάντην δ Διονύσιος τφ 1659 

έλαβε προεδρικώς τήν Προΰσαν, έν τούτοις τό βέβαιον είναι, δτι άπό Λαρίσ¬ 

σης τον Ιούνιον ή κατ’ άλλους τή 9** Αύγουστου 1662 ό Διονύσιος εξελέγη 

Οικουμενικός Πατριάρχης διαδεχθείς τον άπό Προύσης Παρθένιον τον Δ λ, 

παραιτηθείς τή 21 “Οκτωβρίου 1665, μετά όλιγοχρόνιον δέ Προεδρείαν τής 

Θεσσαλονίκης άπήλθεν εις “Άθω, δπου διεβίωσε τον υπόλοιπον χρόνον τής 

ζωής του μέχρι τοΰ 1696 έν τή ιερά Μονή τής Λαύρας τοΰ Αγίου Αθανα¬ 

σίου, ής ευεργέτης άνεδείχθη. Ό Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος γράφει 

περί αύτοΰ, δτι «μετά Τιμόθεον ούκ εχω συγκρινόμενον αύτφ Πατριάρχην 

Κωνσταντινουπόλεως έως τής ώρας ταύτης επί φρονήσει καί ζωή εναρέτφ »4, 

1 Δοσιθέου Ιεροσολύμων, Περί τώνέν 'Ιεροσολύμοις Πατριαρχ. σελ. 1173, έιη. 

Ι/6§Γ&πά, Βθ>1ίθ£Γ· Ηεΐΐέπίςυβ &η άΐχ - δερΐίότπε δϊέοΐβ (Ρ&πβ 1894) τόμ. Α' σελ. 416, 

τόμ. Γ'. 417 -426, Φιλαρέτου Βαφείδου, Εκκλησιαστική ιστορία τόμ. Γ' μέρος 

Α'. σελ. 117 σημ. 2 σελ. 195 σημ. 2, Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. ΚΔ' σελ. 66. Περί 

τοΰ αλλοπρόσαλλου τούτου άνδρός ήδύνατο νά γραφή ιδιαιτέρα πραγματεία. 

2 Παράρτημα «Έλλην. Φιλολογ. Συλλόγου Κοον/λεως» τόμ. Κ-ΚΒ σελ. 102. 

3 «Εοΐιοβ άΌπβπί:» έτος 1902 σελ. 156, «Έκ/κή Αλήθεια» τόμ. ΚΓ σελ. 255. 

4 Δοσιθέου Ιεροσολύμων, Ένθ’ άν. Βιβλ. ΙΑ' κεφ. ια'. Δ η μ. Πασχάλη, 

Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Διονύσιος ό Γ'ό Βάρδα?νης έν «Έναισίμοις» {Αρχιεπισκό¬ 

που Αθηνών, ’Αθήναι 1931) σελ. 318-343, «Παρνασσού» τόμ. 10ος σελ. 271, Σωφρο- 
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Μ. Πρωτοσΰγκελλος Γρηγόριος, δστις τή 7** Σεπτεμβρίου 

εξελέγη Μητροπολίτης Μυτιλήνης άντί τοΰ παραιτηθέντος Τιμοθέου, ή Παρ¬ 

θενίου κατά τήν νομικήν Συναγωγήν τοΰ “Ιεροσολύμων Δοσιθέου. Ό 

“Άνθιμος Άλεξούδης παρατείνει τήν Άρχιερατείαν του μέχρι τοΰ 1693, ώς 

καί ό Ευστράτιος Δράκος λ 

1659. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Τιμόθεος, εκλεγείς Μητροπολίτης 

Νικομήδειας τή 29 Μαρτίου 1659, παραιτηθέντος τοΰ Κυρίλλου. Ό Άμα- 

σείας “Άνθιμος Άλεξούδης έν τώ Καταλόγφ αύτοΰ περί των επισκόπων τής 

Νικομήδειας έχει τον Τιμόθεον άπό τοΰ 1659- 1660, τώ δέ 1667 τον Μεθό¬ 

διον, κατόπιν άπό τοΰ 1667 - 1680 τον Νεόφυτον καί πάλιν 1669 τον Τιμό¬ 

θεον. “Ημείς άπαντώμεν τον Τιμόθεον τώ 1665, 1669 καί 1670 2. 

1662. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Κάλλιστος, δστις, θανόντος τοΰ 

Ιωακείμ, εξελέγη Μητροπολίτης Άγχιάλου τή 24*· “Ιουλίου 1662 κατά τούς 

Πατριαρχικούς Κώδικας. 

1668. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Κάλλιστος. Ούτος κατά Νοέμ¬ 

βριον τοΰ 1668 εξελέγη Μητροπολίτης Κορίνθου, θανόντος Παρθενίου, έχων 

συνυποψήφιου καί τον Παπά Βησσαρίωνα τον «σπουδαίου»· μήπως τον 

Βησσαρίωνα Μακρήν;3 

1671. Μ. Πρωτοσΰγκελλος “Ιερεμίας, δστις τή 7** “Απριλίου 

τοΰ 1671 εξελέγη Μητροπολίτης Χαλκηδόνος, παραιτηθέντος Ευθυμίου, δια- 

τελέσας ώς Χαλκηδόνος μέχρι τοΰ 1680 έτους4. 

1674. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Παρθένιο ς· άγνοοΰμεν τελείως τά 

κατ’ αύτόν. 

1680. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Νεόφυτος. Νεόφυτος ό Δαμαλάς, 

Χίος, τή 17** “Ιουλίου 1680 εξελέγη Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί 

ήτο κατά τον Ίωάννην Καρυοφΰλλην «άνθρωπος μεμετρημένος, ζών κατά 

λόγον, μετριάζων τά πάντα, φέρων ίχνη τοΰ μεγάλου χαρίσματος τής ίερω- 

νίο υ Εύστρατ ιά δ ου,Ένθ’ άνωτ. τόμ. Α'. σελ. 417 5Αθ. Παπαδοπούλου-Κερ ά¬ 

με ως, ’Ανάλ-εκτα Ίεροσολ. Σταχυολογίας τόμ. Α' σελ. 527, Μ. Γενδεών, Ό "Αθως σελ. 

150, 159, 161, 164, 168, 178, Σ τ αυρου πόλε ως Μπληξιώτη, Βίοι διαπρεψάντων 

άνδρών τής νήσου “Ανδρου σελ. 11, ’Αθ. Κομνηνοΰ, Ύψηλάντου Τά μετά τήν 

“Αλωσιν σελ. 160. (εκδ.’Αρχ. Γερμανού ’Αφθονίδου), ΕοΒοδ ά’Οπεηί έτος 1902 σελ. 212. 

1 «Εκκλησιαστική Αλήθεια» τόμ. Ε' σελ. 569, Ευστρατίου Δράκου, Λε¬ 

σβιακά σελ. 10. 

2 Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη τόμ. Γ' σ. 594, «Ελληνικά» τόμ. Γ' σελ. 55, 

«Έλλην. Φιλολογ. Σύλλογ. Κων/λεως» τόμ. Γ' οελ. 27. Μ. Γεδεών, Έγγραφοι Λίθοι 

καί Κεράμια σελ. 75. 

3 Δοσιθέου Ιεροσολύμων, Νομική Σαναγωγή σελ. 115, «Εκκλησιαστική 

Αλήθεια» έτος 1912 σελ. 363. 

4 Κατά τον Κατάλογον τού Μ. Πρωτοσυγκέλλου Δωροθέου Εύελπίδου, Κ. Σάθα, 

Μεσαίων. Βιβλιοθ. τόμ. Γ' σελ. 598. 
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σύνης τής όντως υπέρ τάς ουρανίας αψίδας υπερεκτεινόμενης», περιπεσών 

δμως είς την δυσμένειαν τοΰ ποιμνίου του και τής Κυβερνήσεως μετά εξαετή 

άρχιερατείαν καθείρχθη έν Κατέργω. Ό Β. Μυστακίδης θέλει τον Νεόφυτον 

μετατεθέντα τφ 1680 εις Νικομήδειαν, άλλ" ασφαλώς πρόκειται περί ετέρου 

Νεοφύτου Νικομήδειας, δστις άπεβίωσε, και άντ" αΰτοΰ εξελέγη ό Θεσσαλονί¬ 

κης Μελέτιος, Θεσσαλονίκης δέ έγένετο ό Μ. Πρωτοσυγκελλος Νεόφυτος Κ 
1687. Μ. Πρωτοσυγκελλος Πα ίσιος, δστις κατά τον Όκτώ- 

βριον τοΰ έτους τούτου εξελέγη Αιγίνης, θανόντος Τακιύβου, παραιτηθείς 

κατά τον Κατάλογον τοΰ Μ. Πρωτοσυγκέλλου Δωροθέου Εΰελπίδου τώ 1696. 

1692. Μ Πρωτοσυγκελλος Κωνστάντιος έκ Μυτιλήνης κατα¬ 

γόμενος, εξελέγη τον Μάρτιον τοΰ 1692 Μητροπολίτης "Ρόδου, διατελέσας 

τοιοΰτος κατά τον Τρύφωνα Εΰαγγελίδην μέχρι τοΰ 1702 έτους1 2, 

1693. Μ. Πρωτοσυγκελλος Σαμουήλ ό ειτα Πατριάρχης 

"Αλεξάνδρειάς. Σαμουήλ ό Καπασούλης γεννηθείς εν Χίφ τή Ι* Αύγου¬ 

στου 1661 άπωρφανίσθη ενωρίς των γονέων αύτοΰ Δημητρίου καί Ίζουάν- 

νας, ό δέ Μητροπολίτης Χίου Γρηγόριος προσλαβών έχειροθέτησεν αυτόν 

"Αναγνώστην τφ 1677, άλλ" έν έτει 1679 διελθών εκ Χίου ο Πατριάρχης 

Αλεξανδρείας Παρθένιος παρέλαβε μετ" αύτοΰ καί έχειροτόνησε διάκονον τή 

911 Νοεμβρίου 1679 έν Γαλαξία)· τή δέ 26*1 Σεπτεμβρίου 1680 προεχείρισεν 

αυτόν εν Αίγύπτφ "Αρχιδιάκονον. Ό Σαμουήλ τή 30 Ιανουάριου 1687 

εχειροτονήθη ίερεύς καί τή 2* Φεβρουάριου προεχειρίσθη Πρωτοσυγκελλος 

τοΰ "Αλεξανδρινού Θρόνου. Τφ 1693 υπό τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως Διονυσίου Σέρογλαν προσελήφθη ώς Μ. Πρωτοσΰγκελ?.ος τοΰ 

Οικουμενικού Θρόνου. Τφ 1697 εχειροτονήθη Μητροπολίτης Λιβύης καί 

τή 21^ Ιανουάριου 1711, παραιτηθέντος τοΰ Πατριάρχου "Αλεξάνδρειάς 

Γερασίμου τοΰ ΓΙαλλαδά διεδέχθη αύτόν είς τον Θρόνον "Αλεξάνδρειάς, δια- 

τελέσας τοιοΰτος μέχρι τοΰ θανάτου αύτοΰ κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1727 5 *. 

1698. Μ. Πρωτοσυγκελλος Κυπριανός, δστις τή 15 "Ιουλίου 

1698 εξελέγη Μητροπολίτης Σμύρνης, θανόντος Γρηγορίου τοΰ Κονταρή· 

1 «Γρηγόριος ό Παλαμάς» τόμ. Δ' σελ. 561, «Εοΐιοδ ά’ΟπεηΙ» έτος 1902 σελ, 213. 

«Δελτίον Ίστορ. καί Έθνολ. Εταιρείας* τόμ. 7' σελ. 81. «Έλ?.ην. Φιλολογ. Σύλλ. 

Κων/λεως» τόμος ΚΖ σελ. 383. «Έκκ?α]σιαστική Αλήθεια» τόμ. ΚΓ σελ. 256, Σπ. 

Λάμπρου, «Νέος Έλλί^νομνήμιον» τόμ. Ζ' σελ. 197, «Δελτίον Ιστορικής καί Έθνολ. 

Εταιρείας» τόμ. Γ' σελ. 300. 

5 Κώδιξ Πατριαρχικών Υπομνημάτων Γ' σελ. 5- βλ. καίΤρ. Εύαγγελίδου, Έν 
Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών τόμ. /ζ' σελ. 170. 

8 «Εκκλησιαστικός Φάρος» τόμ. Δ'. σελ. 249, «Δελτίον 'Ιστορ. καί Έθνο?ωγ. Εται¬ 

ρείας» τόμ. Γ . σελ. 505, Γ. Χαριτάκη, Κατάλ,ογος τών χρονολογημένοι κωδίκων 

τής Πατριαρχ. Βιβλιοθήκης Κάιρου, έν Έπετηρΐδι Έταιρείαο Βυζαντ. Σπουδών» τόμ. 

Δ' (1927), σελ. 173. 
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ήν άνήρ φιλόμουσος, καλώς δέ άρχιερατεύσας, άπεβίωσε τή 14ή "Οκτωβρίου 

1707, διαμένων έν Κων/πόλει1. 

Καί ταΰτα περί τών γνωστών Μεγάλων Πραηοσυγκέλλων κατά τον 12' 

αιώνα. Πατριαρχικοί δέ Πρωτοσύγκελλοι έκτος τών ήδη άναγραφέντων άνα- 

φέρονται ό Φιλόθεος, δστις εξελέγη Νίκαιας έν έτει 1658 έπί διαδοχή 

Ναθαναήλ Καλονάρη τοΰ Χίου. Ό Φιλόθεος έπ" ολίγον έποίμανε την Νί¬ 

καιαν, άποβιώσας τή 1211 "Ιουλίου 1662. διεδέχθη δέ αυτόν ό Δαμασκηνός2. 

"Έτερος Πατριαρχικός Πρωτοσυγκελλος είναι ό Γ ε ρ μ α¬ 

ν ός, δστις κατά Φεβρουάριον τοΰ 1600 εξελέγη Νέων Πατρών, παραιτη- 

θέντος Αθανασίου 3. 

"Έτερος Πρωτοσυγκελλος τής Μ. Εκκλησίας Εύθύμιος, 

άναφερόμενος εν τινι χειρόγραφη) τής Μονής Σουμελά4. 

Και τέλος έν έτει 1688 ό από Πατριαρχικών Συγκέλλων 

Ιωάσαφ εξελέγη Μητροπολίτης Παροναξίας, παραιτηθείς κατά τον κατά¬ 

λογον τοΰ Μ. Πρωτοσυγκέλλου Δωροθέου Εύελπίδου τον Αύγουστον τοΰ 

1659 έτους5. 

ΙΗ' Λ ιών. 

Άτυχώς οι Πατριαρχικοί Κώδικες από τοΰ 1702 - 1739 έτους, κατε- 

στράφησαν κατά τάς έν ετει 1720 καί 1739 γενομένας πυρκαϊάς έν Φαναρίφ 

καί μόνον από τοΰ 1.739 εύρηνται αβλαβείς καί ακριβείς, διά τούτο ολίγους 

Μεγάλους Πρωτοσυγκέλλους γνωρίζομεν κατά την περίοδον ταύτην καί δή 

εξ άλλων πηγών β 

1702. Μ. Πρωτοσύγκελλος Θεόκλητος, δστις τή Ιδη Μαρτίου 

1702 έξελέγη "Αρχιεπίσκοπος Προικοννήσου, θανόντος Μητροφάνους, ποιμά- 

νας πιθαντϋς τήν επαρχίαν του μέχρι τοΰ 1729 7 * * *. 

1 Ημερολόγιον όδηγοΰ Σμύρνης έτος 1894 σελ. 194, «Όμηρος» περιοδικόν Σμύρνης 
τόμ. ~'. σελ. 217. 

3 «Έκκλ-ησιαστική Αλήθεια» τόμ. Β' σελ. 604, Κώδιξ τής Μητροπόλεως Νίκαιας έν 

« Εκκλησιαστική ’Αληθεία* τόμ. ΛΒ' σελ. 286. Τά περί τών Μητροπολιτών Νίκαιας 

κατά τήν περίοδον ταύτην ούχί μετά πολλής σαφήνειας εκτίθενται υπό τοΰ Άνθιμου 

’Αλεξούδη καί τών άλλων πηγών. 

3 Κατάλογος Μ. Πριοτοσυγκέλλου Δωροθέου Εύελπίδου, Κ. Σάθα, Μεσαιωνική 
Βιβλιοθήκη τόμ. Γ' σελ. 595. 

4 Έ π α μ. Κυριακίδου, Ιστορία τής Μονής Σουμελά - Παράρτημα. 

’ Α ν θ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Τεροσολυμ. Βιβλιοθήκη τόμ. Δ' σελ. 

369. II ε ρ. Ζ ε ρ λ έ ν τ η - Έ μ. Φ λ ώ ρου Κατσουροΰ, Νησιωτική Έπετηρίς 
έτος Α' σελ. 272. 

Γ’ Μ. Γεδεών, Ανέκδοτος Εγκύκλιος επιστολή τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου 

Ιερεμίου τοΰ Γ' σελ, 9, ’Αθ. Κομνηνοϋ Ύψηλάντου, Τά μετά τήν “Αλωσιν. 

(Έκδοσις 'Αρχ. Γερμανού ’Αφθονίδου) σελ. 313, 847 (Αθήναι 1870), Κώδ, Πατριαρχ. 

Ύπομν. 3, 74. 

7 Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. ΛΕ' άριθ, φύλ. 12. 
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1702. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Συμεών εκλεγείς τή 711 Αύγουστου 
μητροπολίτης Ξάνθης καί Περιθεωρίου, θανόντος Δαμασκηνού \ 

1709- 1711. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Καισάριος. Ό υπό τού 
Οικουμενικού Πατριάρχου Καλλινίκου τού Γ' «ώς πολυμαθής άνθρωπος» 

χαρακτηριζόμενος, Καισάριος ό Πελοποννήσιος ήν Μ. Πρωτοσΰγκελλος 
τού Πατριάρχου Αθανασίου τού από Άδριανουπόλεως και περί τά μαθη¬ 

ματικά ίδιους ήσκημένος 2. 

1720. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Άν ανίας ως εξάγεται έκ τίνος 
γράμματος τού Γρηγοράσκου Γκίκα προς τον Πατριάρχην Αλεξάνδρειάς 
Κοσμάν τό β', έκλεγέντα εν έτει 1723, ο'ντα δέ πρότερον ΟΙκουμενικόν 

Πατριάρχην 3. 

1726. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Δωρόθεος, Ούτος Λέσβιος υπάρ¬ 

χων, ήν διδάσκαλος σοφώτατος. Ό Πατριάρχης Καλλίνικος ό' από Προϊλάβου 
γράφει περί αυτού: «Δωρόθεος Πρωτοσΰγκελλος Μιτυλιναΐος, επιστήμων 
καί φιλόσοφος Αριστοτελικός και είς την Ελληνικήν γλώσσαν ως ούδείς 
άλλος», καί δ Πατριάρχης Κωνστάντιος Α' ό από Σιναίου λέγει περί αυτού: 

«ήν είς ιδέαν λόγου μιμητής εξαιρέτως τού Θουκυδίδου άόκνφ προθυμία 
τά τού 'Αριστοτέλους Ακροαματικά τοίς φοιτηταις αυτού παραδιδοΰς» 4. 

1727. Μ. Πρωτοσΰγκελλος, . . . δστις κατά τό έτος τούτο έγένετο 
Βιζΰης, θανόντος Παρθενίου- πώς ελέγετο ούτος άγνοούμεν, μετά τήν προα¬ 

γωγήν αυτού είς Βιζΰην Μ. Πρωτοσΰγκελλος έγένετο ό Μ. Αρχιδιάκονος, τό 
ονομα τού οποίου επίσης άγνοούμεν, Μέγας δέ Αρχιδιάκονος έγένετο ό μετά 
ταύτα κλεινός έν Πατριάρχαις Σαμουήλ δ Χαντζερής, υιός τού Μπασά Γιαν- 

νάκη, επί τής Πατριαρχείας Παϊσίου τού Β' τό πρώτον πατριαρχεΰοντος 5 *. 

1727. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Ίωαννίκιος δ Καρατζάς δ μετά 

ταύτα Οικουμενικός Πατριάρχης. 

Ό Ίωαννίκιος διατελέσας κατ’άρχάς Δευτερεΰων Διάκονος τού Πατριάρ¬ 

χου Παϊσίου, έγένετο εΐτα Μ. Πρωτοσΰγκελλος, είτα προεστώς τού πλουσίου 

1 Κώδ. Πατριαρχ. 3, 71. Ό Άμασείας “Ανθιμος Άλεξούδης έν ετει 1707 αναφέρει 

Ξάνθης Συμεών προ τοΰ Συμεών τον Δανιήλ καί προ του Δανιήλ τον Δαμασκηνόν 

έν έτει 1671. 

7 Πατρ. Κώδ. 3, 71, Ιερός Σύνδεσμος έτους 1916 άριθ. φύλ. 258 σελ. 13, Κωνσταν- 

χ ίο υ Α' τοΰ άπό Σιναίου, Βιογραφίαι καί συγγραφαΐ ελασσόνες (έκδοσις Θ. Άρι- 

στοκλέους) Κων/λις 1866 σελ. 154, Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη τόμ. Γ' σελ. 492, 

Μ. Γεδεών, Χρονικά Πατριαρχικής Ακαδημίας σελ. 118. 

3 Δελτίον Ιστορικής καί Έθνολογ. Εταιρείας τόμ. Γ' σελ. 517, 519. 

* Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. Α' σελ. 202, τόμ. Β' σελ. 491, τόμ. Κ. σελ. 343, 

τόμ. ΚΓ' σελ. 16, Ιερός Σύνδεσμος έτος 1916 άριθ. φ. 259 σελ. 9, Κωνσταντίου 

Α' τοΰ άπό Σιναίου, “Ενθ’ άν. σελ. 355. 

5 Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. ΚΔ' σ. 588, Άθαν. Κομνηνοΰ Ύψηλάντου, 

Ένθ3 άν. σελ. 882, Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες σελ. 657, 
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τότε ναού Έγρικαπίου, τώ δέ 1739 Αρχιεπίσκοπος Ίπεκίου, τώ 1747 πρόε¬ 

δρος Χαλκηδόνος, τή δέ 2δ Μαρτίου 1761 Οικουμενικός Πατριάρχης μέχρι 
τού 1763, δτε παραιτηθείς έλαβε ώς κατοικίαν τήν έν Χάλκη Μονήν τού 

αγίου Γεωργίου τού Κρημνού, τήν οποίαν άνωκοδόμηοε καί έν ή ετάφη τώ 
1793 ύπερενενηκοντοΰτης. Ό Ίωαννίκιος ήν μεγαλοπρεπής καί χαρίεις τό 
ήθος. Έν τώ νάρθηκι τού έν τή Μονή Ιερού Ναού τού αγίου Γεωργίου 

άνωθεν τού παραθύρου υπάρχει επιγραφή τιμητική μετά τών οίκοσήμοη' τού 
επισήμου οίκου αυτού ι. 

1726 - 1733. Έπί τής Α' Πατριαρχείας τού τετράκις πατριαρχεΰσαντος 
ΓΙαϊσίου τού Κιομουρτζόγλου δ Μ Πρωτοσΰγκελλος, ού τό ό'νομα άγνοούμεν. 

κατηγορήθη ώς καί δ Λέρκων, δ Βάρνης καί δ διάκονος Ευθύμιος έπί αθεΐα 

1733. Πιθανώς κατά τό έτος τούτο διετέλεσε Μ. Πρωτοσΰγκελλος 
Ιερεμίας δ ανεψιός τού Πατριάρχου Ίερεμίου τού Γ' δ τότε εκλεγείς 
μητροπολίτης 'Ρόδου 1 * 3 

1739. Μ. ΙΙρωτο σ ΰ γ κ ε λ λ ο ς Βαρθολομαίο ς, δστις κατά Νοέμ¬ 

βριον εξελέγη μητροπολίτης Δρΰστυας, θανόντος Κωνσταντίου, τώ δέ 1764 

μετετέθη εις τήν Μητρόπολιν Αθηνών, τήν οποίαν έποίμανεν έπί μακρά 

έτη εύδοκίμως έν μέσω τόσων ανωμαλιών, άποβιώσας τή 4 Νοεμβρίου 1781 Γ 

1740. Μ. ΙΙρωτοσΰγ κ ε λ λ ο ς Μ ε λ έ τ ι ο ς, δς έγένετο πρώην. 

1743. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Καλλίνικος, ό ειτα Οικουμενικός 

Πατριάρχης Καλλίνικος Γ'. Ό Κα/Αίνικος έκ Ζαγοράς τής Θεσσαλίας κατα¬ 

γόμενος κατά Σεπτέμβριον τού 1743 εξελέγη μητροπολίτης Προϊλάβου, 

παραιτηθέντος Ίωαννικίου, άλλ’ έν έτει 1748 παραιτηθείς έμενεν ΐδιωτεΰων 
έν Κων/λει μέχρι τού 1757, δτε εξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης, έλάχιστον 
χρόνον πατριαρχεΰσας. Περί τού Πατριάρχου Καλλινίκου, δς υπήρξε φιλομα¬ 

θέστατος, πολυμαθής καί πολυγραφώτατος, ίεροκήρυξ κάλλιστος καί στιχουρ- 

γός, έγραψε λαμπράν πραγματείαν ό διαπρεπής Καθηγητής τού Πανεπιστη¬ 

μίου 'Αθηνών κ. Κ. Δυοβουνιώτης. Ό Καλλίνικος ύπέργηρως ήδη ών, έν 

1 Πατριαρχικός Κώδιξ Υπομνημάτων Δ' σελ. 127, Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί 

Πίνακες σελ. 655, Ιερός Σύνδεσμος έτος 1916 άριθ. φύλ. 267, Άθ. Κομνηνοΰ Ύψη- 

λάντου, “Ενθ’ άν. σελ. 344, Ό Αθανάσιος Κομνηνός Ύψηλάντης διέκειτο δυσμε- 

νώς προς τον Ίωαννίκιον, διό τά ύπ’ αύτοΰ γραφέντα δέονται προσεκτικής έξετάσεως. 

Περί ταύιης διαλαμβάνω έν τή άνεκδότψ έτι Ιστορία μου τής έν Χάλκη Ίεράς Μονής 

τοΰ αγίου Γεωργίου τοΰ Κρημνού. Έπαινετικώτατα περί τοΰ Ίωαννικίου έγραψεν 

ό Κ. Κούμας, Ιστορία Άνθριοπίνοον Πράξεων τόμ. Ι' σελ. 399-400. 

4 Εκκλησιαστική Ά?οήθεια τόμ. ΛΕ' (1915) άριθ. φύλ. 26, σελ. 202. 

* Άθ. Κομνηνοΰ Ύψηλάντου, “Ενθ’άν. σελ. 336. 

4 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου (Αρχιεπισκόπου Αθηνών), Ή Εκκλησία 

Αθηνών σελ. 68-71. 
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έτει 1792 άπεβίωσεν εν τή πατρίδι του, οπού διέμενε μετά την εκ του Σινά 

εξορίαν του 1. 

1744. Μ. Π ρ ω τ ο σ ΰ γ κ ε λ λ ο ς Μ ω ϋ σ ή ς τοΰ Πατριάρχου Π αισίου 

από τοΰ 1744 μέχρι της 2 Φεβρουάριου 1748, δτε έξελέγη Τζιας και Θερ- 

μίων, θανόντος Μακαρίου. Άλλ’ ό Μωϋσης δεν έπέζησεν έπι πολύ, άλλ’ ουδέ 

μετέβη, ώς φαίνεται, είς την επαρχίαν του καί ή εκλογή του πιθανώς έλογίσθη 

ώς μή γενομένη, άφ’ ου εν τω Ύπομνήματι τής 21 Μαρτίου 1748 άναφέ- 

ρεται ως εκλεγείς Τζιας και Θερμίων ό πρώην Μήλου ή Μηλέας "Άνθιμος, 

θανόντος Μακαρίου 2. 

1745. Μ. II ρ ω τ ο σ ΰ γ κ ε λ λ ο ς Ί ω α ν ν ί κ ι ο ς, δστις κατά Ιανουά¬ 

ριον έξελέγη Μητροπολίτης Σερρών, τοΰ λογιωτάτου Σερρών Γαβριήλ μετα- 

τεθέντος εις Νικομήδειαν, τή δέ 25 Μαρτίου 1761 προύβιβάσθη είς την 

Μητρόπολιν Χαλκηδόνος, τοΰ προέδρου αυτής Τωαννικίου τοΰ από Ίπεκίου 

κοσμήσαντος τον Πατριαρχικόν θρόνον. Ό Άμασείας Άνθιμος Άλεξούδης 

οΰχί ορθώς τον Ίωαννίκιον Σερρών χίθησιν από τοΰ 1754- 1768 3. 

1745. Μ. Π ρ ω τ ο σ ΰ γ κ ε λ λ ο ς Φιλόθεος. Κατά τό έτος τούτο 

άπαντώμεν Μ. Πρωτοσΰγκελλον Φιλόθεον, άλλ’ εις τους Πατριαρχικούς 

κώδικας δεν αναγράφεται· μήπως είναι ο κατά την 25 Νοεμβρίου 1748 

εκλεγείς Προϊλάβου Φιλόθεος; 

1745. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Γεράσιμος, δστις τή 5 Μαιου 

1745 έξελέγη Αρχιεπίσκοπος "Άνδρου, τοΰ "Άνδρου Μελετίου έξωσθέντος 

βασιλικφ όρισμφ, παρητήθη δέ τω 1748. Ό τοσοΰτον έξηκριβωμένως άνα- 

γράψας τά τής Αρχιεπισκοπής "Άνδρου πολυμαθέστατος και φιλοπονοκατος 

"Ακαδημαϊκός κ. Δ. Πασχάλης δέν αναφέρει ούτε τον Μελέτιον ούτε τον 

Γεράσιμον μεταξύ τών Άρχιερέοον τής Άνδρου4. 

1748. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Μελέτιος, δστις τή 22 Αύγουστου 

1 Εκκλησιαστική “Αλήθεια τόμ. Γ'. σ. 603,604, 619. τόμ. Β'. σελ. 230, 8 Α θ. Κομνη- 

νοΰ Υψηλάντου, Ένθ’ άν. σελ. 237, Μ. Γεδεών, Πατριαρχ. Πίνακες σελ. 648. 

Ανδρονίκου Δη μ η τ ρ α κ ο π ο ύ λ ο υ, Προσθήκαι καί Διορθώσεις είς την Νεοελλη- 

νικήν Φιλολογίαν τοΰ Κ. Σάθα σελ. 103, Ιερός Σύνδεσμος έτος 1916 άριθ. φ. 267. 

* Πατριαρχικός Κώδ. Υπομνημάτων Δ' σελ. 106, Ιερός Σύνδεσμος έτος 1916 άριθ. 

φύλ. 265 σελ. 14. 

2 Πατριαρχ. Κώδ. Υπομνημάτων Δ' σελ. 127, Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. Β' 

σελ. 231. τόμ. Ζ' σελ. 156, τόμ. ΙΒ' σελ. 102. Καί έν τω κώδικι τής Πέρας Μητροπόλεως 

Σερρών ό Ίωαννίκιος αναγράφεται από τοΰ 1745 - 1761 έτους· Πέτρου Παπαγεωρ- 

γιου, Α1 Σέρραι καί τά προάστεια τά περί τάς Σέρρας καί ή μονή Ίωάννου τοΰ Προ¬ 

δρόμου, έν Β3'Ζ3ηΐ;ΐπΪ5θ1ιε Ζεϊίβοΐιπίί τόμ. III (1894) σελ. 265, 269, 270, 278. 

4 Κώδ. Πατριαρχικ. Υπομνημάτων Δ' σελ. 45 και 122, ένθα εΰρηται καί ή ιδιόχειρος 

παραίτησίς του μετά τής υπογραφής «γ πρόην άνδρου γερασιμος βεβεδ». Θεο?,.ογία 

τόμ. Ε' τχ ΙΗ'. ’Ίσιος ό Γεράσιμος νά ή το άπλοΰς Πρωτοσΰγκελλος Πατριαρχικοί ούχί 

δέ μέγας, ώς έμφαίνεται έκ τοΰ Δ' Κωδικός τών Υπομνημάτων σελ. 45. 

; Ό θεσμός τών Συγκέλλων έν τφ Οίκουμενικφ Πατριαρχείφ. 265 

έξελέγη Κώου, θανόντος Νεοφύτου, μετατεθείς τή 27 Μαρτίου 1761 εις 

Σέρρας καί άποβιώσας τφ 1768. Ό Κώδιξ τής Μητροπόλεως Σερρών δέν 

αναγράφει τον Μελέτιον. Ό Αμασείας "Άνθιμος Άλεξούδης αναφέρει αύτόν 

μόνον κατά τό 1768 έτος. 

1751. Μ. II ρ ω τ ο σ ύ γ κ ε λ λ ο ς Θεόφιλο ς, δστις κατά Ιανουάριον 

έξελέγη μητροπολίτης Τορνόβου, άποβιώσας τον Νοέμβριον τοΰ 1763 έτους1. 

1751. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Γεράσιμος, δστις τή 17 Νοεμβρίου 

εξελέγη Βιζύης, θανόντος Γενναδίου, καθαιρεθείς δμως τω 1752 έτει «διά 

το βία καί δυναστεία παρανομία τε δράξασθαι καί έγκρατή γενέσθαι τής 
επαρχίας ταυ της» 2. 

1 ί 52. Μ. Π ρ ω τ ο σ ύ γ κ ε λ λ ο ς Ά ν θ ι μ ο ς, εκλεγείς τό έτος τοΰ το 

Θηβών, τον Μάίον τοΰ 1764 έτους μετετέθη εις Νίκαιαν παραιτηθείς κατά 

τόν Διορόθεον Εύελπίδην τω 1783, κατά δέ τον Άλεξούδην ό Νίκαιας "Άνθι- 

ί διετελεσε από τοΰ 1767 - 1768 ούχί όρθώς. Κατά δε τούς Κώδικας τής 

Μητροπόλεως Νίκαιας Άνθιμος ό από Θηβών τή 20 Μαΐου 1764 έξελέγ»| 

Νίκαιας. Ο Αλεξούδης Ανθιμος τώ 1780 αναγράφει Νίκαιας Αρσένιον, 

παρέλκοντα "ίσως, άφ' ού τόν Άνθιμον άπαντώμεν έν έτει 1776- 1777, 1780- 

1783. οτε παρητήθη αυτής υπέρ τοΰ Κορίνθου 3. 

1752. Μ. Π ρ (ο τ ο σ ύ γ κ ε λ λ ο ς ΓΙ ρ ο κ ό π ιο ς, ό κατά κόσμον Πανα¬ 

γιώτης Βυζάντιος, λογιος άνήρ, μαθητής τοΰ Κριτίου, σχολαρχήσας έν χή 

Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή μετά τόν Ναθαναήλ Καλλονάρην, κατά τό 1749- 

1750· ό Προκόπιος εςελέγη Εύρίπου, θανόντος Γρηγορίου. Τό υπόμνημα τής 

εκλογής τόν αναφέρει «πανοσιώτατον καί έλλογιμώτατον Μ. ΙΙρωτοσύγκελλον 

Προκόπιον»* ούτος άπεβίωσεν έν έτει 1753 4. 

1753. Μ. II ρ (ι) τ ο σ ύ γ κ ε λ λ ο ς Π α ΐ σ ι ο ς, δστις έξελέγη Εύρίπου επί 

διαδοχή τοΰ άποθανόνχος Προκοπίου, παραιτηθείς τόν Φεβρουάριον τοΰ 
1757 έτους. 

1754. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Γρηγόριος, δστις διετελεσε Μ. 

Πρωτοσΰγκελλος τοΰ Πατριάρχου Καλλινίκου τοΰ από Προϊλάβου, παρακο- 

λουθήσας αύτόν καί έν τή εξορία του είς Σινά, καί έν τή πατρίδι του Ζαγορά, 

ένθ’ άπέθανεν έν έτει 17845 

1 ΙΙατριαρχ. Κώδιξ Υπομνημάτων Δ’ σελ. 44. 

Πατριαρχ. Κώδιξ Ύπομνημάτοιν Δ'σελ. 161. 

2 Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. Κ' σελ. 77 -80, τόμ. ΚΛ' σελ. Γ23. Δαμασκηνού 

Αποστόλου. Κηιυρικόν ήτοι Ίοτ. τής Ίεράς Μονής Λαύρας (’Αθήναι 1905) σελ. 43, 

Γρηγόριος Παλαμάς τόμ. Δ' σ. 19. Ά θ. Κομνηνοΰ Ύψη λά ντου, *Ένθ’ άν. σ. 631. 

Ο ύπ άριθ. ΡΜΔ Κώδιξ τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης ήν κτήμα τοΰ ΙΙανα 

γιώιου Βυζαντίου Μ. Πρωτοσυγκέλλου. δωρηθεϊς ύ,τ’ αύτού ΓΙαρθενίω τινί. καί οατις 

πρότερον ήν κτήμα Κωνσταντίνοι· 1 Ιαπαδοπούλου* Μ. Γεδεών, Χρονικά Πατριαρχι 
κής Ακαδημίας σελ. 152, 155. 157. 

4 Αελτίυν Ιστορικής καί Έθνολ. Εταιρείας, τόμος Α' τχ. Α' (Νεα Σειρά) ο 68. 152. 
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1758. Μ. Π ρ ω τ ο σ ΰ γ κ ελ λ ο ς Καλλίνικος, δστις έκ Βερροίας 

καταγόμενος, ήν ανεψιός τοΰ Πατριάρχου Γερασίμου, εκλεγείς από Μ. Πρω- 

τοσυγκέλλου τον Δεκέμβριον τοΰ 1758 έτους μητροπολίτης "Ρόδου, θανόντος 

"Ιεροθέου, μέχρι τοΰ "Οκτωβρίου τοΰ 1792, δτε άπεβίωσεν, εΰεργετικώς 

άρχιερατεΰσας ι. 
1760. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Διονύσιος ή Δαμασκηνός, δστις 

κατά τον Αθανάσιον Κομνηνόν Ύψηλάντην ήν Μ. Πρωτοσΰγκελλος τοΰ 

Πατριάρχου Σεραφείμ, καταγόμενος έξ Ίωαννίνων «θέλων δέ νάγίνη Ίωαννί- 

νων διηρέθιζε τον Πατριάρχην κατά τοΰ Ίωαννίνων Γρηγορίου έκφαυλίζων 

τά εις τάς πολιτικάς υποθέσεις καί τε?ιεσφορίας τοΰ τόπου άτοπήματά του, 

έγραψε δέ καί τοίς Ίωαννίταις εμμέσως έγγραφα κατηγορίας πέμψας τή 

Συνόδφ κατά τοΰ Μητροπολίτου αυτών, ήν δέ, λέγει ό Ύψηλάντης περί 

τοΰ Διονυσίου, φύσει σκανδαλοποιός και φιλοτάραχος». Ό Ύψηλάντης καλει 

αυτόν πάντοτε Διονύσιον, ενώ πάντες οΐ γράψαντες περί αΰτοΰ τον όνομά- 

ζουσι Δαμασκηνόν καταγόμενον έξ Αργυρόκαστρου, σπουδάσαντα δέ εν 

"Ιωαννίνοις, άλλα καί ό Ύψηλάντης, ένφ κατ’ άρχάς ονομάζει αυτόν Διο¬ 

νύσιον, έπειτα ώς Μεΐενίκου καί Θεσσαλονίκης τον ονομάζει Δαμασκηνόν 

καί πράγματι οΰτος τφ 1763 εξελέγη Μελενίκου, μετατεθείς κατ’ Απρίλιον 

τοΰ 1769 εις Θεσσαλονίκην. Ό Δαμασκηνός συνδεδεμένος στενώς μετά τοΰ 

άνηρέμου μητροπολίτου Προύσης Μελετίου έπεδίωξε νά πατριαρχεΰση. 

Ό Ύψηλάντης σύγχρονος αΰτοΰ εκφράζεται δυσμενώς περί αΰτοΰ, ενώ άλλοι 

επαινούν. 

Ό Δαμασκηνός ήτο υιός τοΰ Ελευθερίου έκ τών πρώτων οικογενειών 

Άργυροκάστρου, μαθητεύσας κατ’ άρχάς έν "Ιωαννίνοις παρά τφ Εΰγενίω 

Βουλγάρει, έξηκολοΰθησε τάς σπουδάς του έν τή Άθωνιάδι Ακαδημία1 ήν 

άριστος εις τό γράφειν συνενών έν εαυτφ οΰ σμικράν παιδείαν καί μάθησιν, 

είδήμων τών εκκλησιαστικών καί πολιτικών νόμων καί γνώστης τής “Οθω¬ 

μανικής. Τον Ιούνιον του 1780 παραιτηθείς οίκειοθελώς τής Θεσσαλονίκης, 

άπήλθεν εις "Αγιον “Όρος, δπου καί περιεβλήθη τό μοναχικόν σχήμα, έγκα- 

ταβιο>σας έν τή Μονή τοΰ Έσφιγμένου υπό τό όνομα Δανιήλ μοναχός, 

ευεργετικός φανείς εις την μονήν τής μετάνοιας του 2. 

1761. Έπί τής Πατριαρχείας Ίωαννικίου τοΰ Καρατζά Τοποτηρητής 

τής Μ. Πρωτοσυγκελλίας παρά τά θέσμια, ήτο ό "Αχριδών Άνανίας. 

Οΰτος ΰπήρξεν ό πρώτος γνωστός Άρχιερεύς Τοποτηρητής τής Μ. Πρωτο¬ 

συγκελλίας. Ό Άλεξοΰδης εις τον χρονολογικόν του Κατάλογον τής πάλαι ποτέ 

1 Πατριαρχικός Κώδιξ Υπομνημάτων Δ' σελ. 225, Τρυφιονος Εύαγγελίδου, 

Ένθ’ άν. σελ. 171 καί σημ. 3. 

2 Πατριαρχ. Κώδιξ 320 σ. 34. Πατρ. Κώδ. 340 σελ. 64, 65, 128, 185, Αθανασίου 

Κομνηνοΰ Ύ ψ η λ ά ν τ ο υ, Έ νθ’ άν, σελ. 499 - 500. 
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διαλαμψάσης "Αρχιεπισκοπής Α' Τουστινιανής "Αχριδών τίθησιν έν έ'τει 

1763 τον Μ. Πρωτοσύγκελλον "Ανανίαν, δπου πιθανώς θά πρόκειται περί τοΰ 

Τοποτηρητοΰ τής Μ. Προηοσυγκελλίας 

1763. Μ. Πρωτοσΰγκελλος "Ιωσήφ, δστις κατά τον Κατάλο¬ 

γον τοΰ Δωροθέου Εΰελπίδου εξελέγη Βιδύνης τή 24^ Μαίου 1763, τοΰ 

τέως Βιδύνης Μελετίου προβιβασθέντος εις "Έφεσον. Ό "Άνθιμος Άλεξού- 

δης έχει τον "Ιωσήφ άπό τοΰ 1766 -1768, έν τούτοις τον "Ιωσήφ άπαν- 

τώμεν καί εν έ'τει 1771, δπου βεβαίως πρόκειται περί ετέρου "Ιωσήφ, 

καθ* δσον ό άπό Μ. Πρωτοσυγκέλλων άπεβίωσεν εν έ’τει 1766 2. 

1763. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Γαβριήλ, απλώς άπαντώμεν τό όνομα 

αΰτοΰ, άγνοοΰντες τά κατ’ αυτόν. 

1763. Μ. Πρωτοσΰγκελλος "Ανανίας, εκλεγείς Μητροπολίτης 

Άγχιάλου. Ό "Αλεξοΰδης τον "Ανανίαν αναγράφει άπό τοΰ 1759- 1767. 

Τφ 1767 άπαντώμεν πράγματι τον Άγχιάλου Ανανίαν, άλλ" ό Άμασείας 

"Άνθιμος Άλεξοΰδης παρεμβάλλων τφ 1767 τον Δανιήλ καί τφ 1768 - 1770 

τον Ιωακείμ, γράφει πάλιν τφ 1772- 1773 Ανανίαν3. 

1764. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Φιλάρετος, εκλεγείς Μητροπολίτης 

Ξάνθης, τοΰ τέως Ξάνθης Κυρίλλου γενομένου Δρΰστρας, καί άποβιώσας 

κατ’ "Ιούλιον τοΰ 1789. Ό Άλεξοΰδης άγνοεΐ τον Ξάνθης Φιλάρετον. 

1764. Μ. Πρωτοσΰγκελλος "Ιγνάτιος, δστις έν έ'τει 1765 έξω- 

ρίσθη εις "Άγιον "Όρος4. 

1764. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Δανιήλ ό είτα Πατριάρχης Αντιό¬ 

χειας. Οΰτος Μ. Αρχιδιάκονος υπάρχων τοΰ Πατριάρχου Σαμουήλ μετά τήν 

είς "Άγιον "Όρος εξορίαν τοΰ Μ. Πρωτοσυγκέλλου "Ιγνατίου, προΰβιβάσθη 

εις τήν Μ. Πρωτοσυγκελλίαν, διατελέσας τοιοΰτος μέχρι τής 5νις Αΰγοΰστου 

1767, δτε εξελέγη μητροπολίτης Δαμασκού, ψηφισθείς τή 6ή Αΰγοΰστου 

Πατριάρχης Αντιόχειας, άποβιώσαντος τοΰ τέως τοιοΰτου Φιλήμονος. Έχει- 

ροτονήθη δέ έν τή Γαλατά ιερά "Εκκλησία τοΰ Αγίου Ίωάννου τών Χίων, 

διότι ό Δανιήλ ήν Χίος τήν πατρίδα. Ό Δανιήλ άγωνισθείς κρατερώς κατά 

τοΰ Παπισμού παρητήθη τή 15^ Δεκεμβρίου 1791. Ό Πατριάρχης Κων- 

στάντιος Α' ό άπό Σιναίου γράφει περί αΰτοΰ, δ'τι «ήν άνήρ άγαθός καί 

ταπεινόφρων»5. 

\ 1 Πατριαρχ. Κώδιξ Υπομνημάτων Α' σελ. 225, Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 

Σπουδών τόμ. ς' σελ. 171 σημ. 3. Κώδ. ΥΟΓ σελ. 8, Έκκλ. Αλήθεια τόμ. Θ σελ. 160. 

* Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. Κ' σελ. 80. 

3 Μ. Γε δετόν, Κανονικαί Διατάξεις τόμ. Β' σελ. 260. 

Κώδιξ ΙΙατριαρχ. Δοσοληψίας έπί τοΰ Πατριάρχου Σαμουήλ Χαντζερή σελ. 70, 72. 

Έν τώ Κώδικι σημειοϋνται έξοδα 146 γροσίων διά τήν εξορίαν τοΰ Ιγνατίου. 

4 Γρηγόριος Παλαμάς τόμ. Α' πελ. 732, τόμ. Β' οελ. 127, ’Λθ. Κομνηνοΰ 

Ύψηλάντου, Ένθ’ άν. οελ. 377, 409, 410, 414, Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη 
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1766. Μ. Π ρ ω τ ο σΰ γ κ ε λ λ ο ς Ιερεμίας, ό ειτα Οίκουμ. Πατριάρχης 

"Ιερεμίας ο Δλ . . , 

Ό Ιερεμίας Κρής την πατρίδα, ήν Μ. ΓΙρωτοσΰγκελλος τοΰ κλεινού 

Πατριάρχου Σαμουήλ Χαντζερή, δ'στις διώρισεν αυτόν Μητροπολίτην Κρή¬ 

της, τοΰ Κρήτης Γερασίμου προορισθέντος διά τήν Κΰζικον, άλλα τοΰ διορι¬ 

σμού τοΰτου μή τελεσφορήσαντος, ό "Ιερεμίας διετέλει πρφην, τφ δέ 1772 

έξελέγη Μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως, άποβκόσαντος τοΰ Δανιήλ. Μετά 

τήν παραίτησιν τοΰ Πατριάρχου Σωφρονίου διετέλεσε Τοποτηρητής τοΰ 

Οικουμενικού Θρόνου από τής Όκτωβρίου 1780 — Δεκεμβρίου 1780. 

Τον Φεβρουάριον τοΰ 1783, μετετέθη εις Μυτιλήνην και κατά τον Μάϊον τοΰ 

1809 άνεδείχθη ΟΙκουμενικός Πατριάρχης, παραιτηθείς τή 4* Μαρτίου 1813, 

δτε καί άπεσΰρθη εις Μυτιλήνην, οπού άπεβίωσεν έν γήρα πίονι τη 5*. Μαρ¬ 

τίου 1824. Τον "Ιερεμίαν ό Πατριάρχης Γαβριήλ χαρακτηρίζει ώς έμπειρον 

καί πρακτικόν καί ειδήμονα τών Εκκλησιαστικών πραγμάτων καί υποθέ¬ 

σεων, ενώ ό Μ. Γεδεών τον θεωρεί ώς αμαθή, αλλά φίλον τών γραμμάτων, 

συνετόν, ειδήμονα κατά βάθος τής Τουρκικής γλώσσης λ 

1768. Μ. Π ρ ω το σΰγκελλος Δανιήλ, οστις τή 8* Ιουλίου τοΰ 1769 

έτους έξελέγη Μητροπολίτης Βερροίας, καθαιρεθέντος Δωροθέου. "Ο Δανιήλ 

Μ. Πρωτοσΰγκελλος τοΰ Πατριάρχου Με?^ετίου τοΰ Β' έφυλακίσθη εις τον 

Φοΰρνον (ειρκτήν) τοΰ Ποσταντζήμπαση, άπεβίωσε δέ έν ετει 17991. 

1771. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Νεόφυτος διατελών πρώην κατ" Απρί¬ 

λιον τοΰ 1771 έξελέγη Μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας, άποθανών τον Φεβρουά¬ 

ριον τοΰ 1779 έ'τους3. 

1771. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Ζαχαρίας, οστις κατά τον πατριαρ¬ 

χικόν κώδικα έξελέγη μητροπολίτης Λήμνου κατ’ Απρίλιον τοΰ 1771, θανόν- 

τος Τερεμίου, άποθανών τή 28 Μαρτίου 1776. Τον Ζαχαρίαν αγνοεί, ό 

Άνθιμος Άλεξοΰδης, ώς και τον "Ιερεμίαν, 

τόμ. Γ' σελ. 250, 258, 255, Φιλαρέτου Βαφείδου (Μητροπολίτου Ήρακλείας) 

Εκκλησιαστική Ιστορία τόμ. Γ' μέρ. Β' σελ. 277, 273, Έκκλ. Αλήθεια τόμ. ΙΘ' σ. 312, 

τομ. ΚΕ’σ. 116, 118, Κο> νσταντ ίου Α' τοΰ από Σ ι ν α ί ο υ, Βιογραφία καί Συγ- 

γραφαί ελασσόνες, σελ. 142, ’Αρχ- Καλλινίκου Δελικάνη, Πατριαρχικά "Εγγραφα 

τόμ. Β' σελ. 212-216 (Κων/λις 1904). 

1 ’Αθ. Κομνηνοΰ Ύψηλάντου, Ένθ’ άν. σελ. 416, 444, 631, Έκκ?α]σιαστική 

Αλήθεια τόμ. Β' σελ. 294, Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. Δ' σ. 369. Σταύρου Καρυ¬ 

διό νη, Τά έν Καλλονή καί Λέσβω 'Γερά Σταυροπηγιακά Πατριαρχικά Μοναστήρια τοΰ 

αγίου Ιγνατίου σελ. 224. Ευστρατίου Δράκου, Λεσβιακά σελ. 11, Μ. Γεδεών, 

Πατριαρχικοί Πίνακες σελ. 682, Κλεόπα Μ. Κοικυλίδου, Κατάλοιπα χειρογρά¬ 

φων Τεροσολ,υμ. Βιβλιοθήκης σελ. 40 σημείωμα 19 Κωδικός. 

2 Ά θ. Κομνηνοΰ Ύψη λ άν του, "Ενθ ’ άν. σελ. 439, Ιν. Σάθα, Τουρκοκρατού¬ 

μενη Ελλάς σελ. 475 σημ. 1, «Πανδώρα* τόμ. ΙΑ' σελ. 572-576, Εκκλησιαστική Αλή¬ 

θεια Β' σελ. 317, Κώδιξ Πατριαρχικός Ζ' βιβλίον εξόδων Πατριάρχου Σαμουήλ σελ. 7. 

3 Ιερός Σύνδεσμος έτος 1916 άριθ. φ. 183 σελ. 10. 

Ό θεσμός τών Συγκέλλων έν τώ Οικουμενικά) Πατριαρχείω. 

1771. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Ναθαναήλ, δστ ις δ ιατελών πρώην 

άπό τοΰ 1771, έξελέγη τον Φεβρουάριον τοΰ 1772 έτους Έρσεκίου, παραι¬ 

τηθείς οικειοθελώς τή 8* Ιουνίου 1782· καί τοΰιον αγνοεί ό Άμασείας 

"Ανθιμος Άλεξοΰδης. . 

1773. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Γαβριήλ εκλεγείς κατά Φεβρουά¬ 

ριον 1773 Μητροπολίτης Άγχιάλου άποβιώσας τώ 1770. 

1774. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Ιωακείμ, δστις θανόντος Δανιήλ, 

έξελέγη Μητροπολίτης Προϊλάβου, άποθανών κατ' Απρίλιον τοΰ 1781 έτους. 

Τον Δανιήλ άγνοεΐ ό Άνθιμος Άλεξοΰδης. 

1775. Μ. Π ρω τοσΰγκελλος Άν αν ί ας, δστις τή 7* Ιουλίου διω- 

ρίσθη Ήγοΰμενος τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας λ 

1776. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Κ ΰ ρ ι λ λ ο ς, δστις κατά Μάρτιον έξε¬ 

λέγη Μητροπολίτης Βόσνας, τώ δέ 1780 μετετέθη εις τήν χΜητρόπολιν 

Γάνου και Χώρας, τοΰ Παϊσίου μετατεθέντος εις Βόσναν. Ό Κύριλλος τή 31 

Αΰγοΰστου 1798 παρητήθη είς Γεράσιμον Αρχιδιάκονον Θεσσαλονίκης, διο¬ 

ριστείς "Ηγούμενος τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας τή 16* Σεπτεμβρίου 

1798, αλλά ιόν Όκτώβριον τοΰ 1800 έδιώχθη, τον δέ Ιανουάριον τοΰ 1806 

έτους έξελέγη μητροπολίτης Δρΰστρας. Τον Κύριλλον ώς Γάνου καί Χώρας 

άπό τοΰ 1780- 1798 αγνοεί ό Άνθιμος Άλεξοΰδης2. 

1776. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Ματθαίος. Του Μ; Πρωτοσυγκέλ- 

λου Κυρίλλου προαχθέντος εις τήν Μητρόπολιν Βόσνας, Μέγας Πρωτοσΰγ¬ 

κελλος έγένετο ό άπό Μ. Αρχιδιακόνων Ματθαίος ο Μουροΰζης. 

Τοΰτον κατά τον Αθανάσιον Κομνηνόν Ύψηλάντην ό Πατριάρχης 

Στοφρόνιος έπαυσε, δυσαρεστηθείς κατά τοΰ. Μ. Αρχιδιακόνου Τερεμίου 

Μαυροκορδάτου, ένεκα τής ψευδους αΰτοΰ μαρτυρίας ένώπιον τών Τουρκι¬ 

κών δικαστηρίων, ώς μή έμποδίσαντα ίσως τον "Ιερεμίαν νά ψευδομαρτυ- 

ρήση. Είς τούς καταλόγους τοΰ Άμασείας Ανθίμου Άλεξοΰδη άπαντώμεν 

άπό τοΰ 1779 - 1791 Μητροπολίτην Σερρών Ματθαίον άρά γε πρόκειται 

περί τοΰ Μ. Πρωτοσυγκέλλου Ματθαίου; Ό Σερρών Ματθαίος τώ 1791 

μετετέθη εις Τόρνοβον 3 

1 Μ. Γ ε δ ε ω ν, Ηγούμενοι Καμαριωτίσσης εν Εκκλησιαστική ’Αληθεία έτος ΚΒ' 

(1902) σελ. 508. Περί τούτου γράφω τά δέοντα έν τφ άνεκδότφ Καταλόγφ τών Ηγου¬ 

μένων τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 

Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. ΛΒ' σελ. 367, ’Α θ. Κομνηνοΰ Ύ ψ η λ ά ν τ ο υ, 

Ένθ’ άν. σελ. 557, Εκκλησιαστική Αλήθεια ΚΒ’ σελ. 509. 

3 ’Αθ. Κομνηνοΰ Ύψη λ ά ν τ ο υ, "Ενθ1 άν σελ. 557, Εκκλησιαστική Αλή¬ 

θεια τόμ. ΙΑ σελ. 123, 564, Ο έν Κων/λει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος τόμ. 

ΚΑ' (1891) σελ. 58. Κατά τήν περίοδον ταύτην, ώς καί πρότερον καί μετά ταΰτα, άπαν¬ 

τώμεν σειράν ολην άνωτέρων κληρικών άνηκόντων είς τάς καλλιτέρας οικογένειας τοΰ 

Φαναριού καί ηγεμονικός πολλάκις. Έάν εύκαιρήσωμεν θά καταρτίσιομεν κατάί^ογον 

αυτών έξετάζοντες τά τής δράσεως ενός έκαστου. 
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1780. Μ. Πρ ωτο ο ΰγκελλο ς Γερμανός, τον όποιον κατά τό έτος 

τοΰτο απαντώ μεν ώς Πρωτοσΰγκελλον τοΰ Πατριάρχου Σωφρονίου ι. 
1783. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Μακάριος. Οΰτος ήτο υιός τοΰ 

"Άγα Δη μητριού Σερμπάνου καί εγγονος έκ μητρός τοΰ ιατρού Μιχαλάκη 

Μάνου. Έγένετο Τριτεΰων των Πατριαρχείων, δτε ό "Αρχιδιάκονος Ματθαίος 

Μουρούζης προήχθη εις Μ. Πρωτοσΰγκελλον, ό δέ τέως Τριτευων "Ιερεμίας 

Μαυροκορδάτος δευτερευων, επί τή προαγωγή εις Βόσναν τοΰ τέως Μ. Πρω- 

τοσυγκέλλου Κυρίλλου. Ό Μακάριος τον Φεβρουάριον τοΰ 1783 έξελέγη 

Μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως, αναιρεθείς τω 1793 υπό κακουργών2. 

Κατά τον αυτόν χρόνον άναφέρεται ως Μ. Πρωτοσΰγκελλος ό Θεόφιλος3, 

δστις ήτο έκ Βερροίας, διατρίψας επί πολλά έτη παρά τφ Άρχιεπισκόπφ 

Θεσσαλονίκης Ίακώβφ, εϊτα δέ έξελέγη Σερβίων καί Κοζάνης, άποθανών 

τω 1811. 

1785- 1789. Μ. Πρωτοσΰγκελλος τοΰ άπό Σμύρνης Οικουμενικού 

Πατριάρχου Προκοπίου γράφεται είς τάς Εφημερίδας τοΰ Κωνσταντίνου 

Καρατζα (1777- 1811), οτι έχρημάτισεν ό Μακάριος Ίωαννίνων άπό 

τοΰ 1781, ό εϊτα Παλαιών Πατρών άπό τοΰ 1799 καί μετά ταΰτα Κυζίκου 

άπό τοΰ 1806· άλλ" ως δρθώς παρετήρησεν ο Ευάγγελος Σαβράμης έν τη 

μελέτη αύτοΰ, ό Μακάριος ήτο άδΰνατον νά έχρημάτισε Μ. Πρωτοσΰγκελλος 

τοΰ Πατριάρχου Προκοπίου (1785- 1789)· πιθανώτερον είναι οτι οΰτος 

έχρη μάτισε Πρωτοσΰγκελλος τοΰ Προκοπίου, δτε οΰτος ήτο Μητροπολίτης 

Γάνου καί Χώρας έν τή πατρίδι δηλονότι τοΰ Μακαρίου4. 

1785. Μ. Πρωτοσΰγκελλος "Αθανάσιος. Ό Αθανάσιος Μιχαήλ 

Τατλίκαρης έκ Ταιδεστοΰ καταγόμενος διετέλεσε κατ’ άρχάς Αρχιδιάκονος 

τοΰ "Ηράκλειας Μεθοδίου καί είτα Μ. Πρωτοσΰγκελλος των Πατριάρχων 

Γαβριήλ καί Προκοπίου, ήτο δέ μέτοχος τής ίεράς καί θύραθεν παιδείας, 

σεμνοπρεπής, είδήμων τής "Οθωμανικής γλώσσης καί εγκρατέστατος τής 

Εκκλησιαστικής μουσικής. Οΰτος κατ’ Ίοΰλιον τοΰ 1785 έξελέγη Αθηνών, 

καθαιρεθέντος Βενεδίκτου. Αί "Αθήναι τότε ευρισκόμενοι υπό τήν τυραννίαν 

τοΰ Χασεκή ήσαν άνάστατοι, οι δέ οπαδοί τοΰ καθαιρεθέντος Βενεδίκτου 

ύπερισχύσαντες, έπανέφεραν αυτόν, Ινώ ό "Αθανάσιος έξωρίζετο είς "Αγιον 

"Όρος τω 1787 ως ύποστηριζόμενος υπό τοΰ Χασεκή, δστις ήτο αμείλικτος 

διώκτης τοΰ Βενεδίκτου· άλλά καί μετά τον θάνατον τοΰ Χασεκή ό Βενέδι- 

1 Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. ΚΔ' σελ. 589, Β. Στεφανίδου, Συμβολαί είς τήν 

Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν σελ. 26. 

2 Ά θ. Κομνηνοΰ'Υψηλάντου, *Ένθ’ άνωτ. σελ. 557, Πατριαρχικός Κώδ. 

Ύπομν. Ζ' σελ. 154, 156, Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. Α' σελ. 69-72. 

3 Πανδώρα τόμ. ΚΒ' (1871 · 72) σελ. 556. 

4 Εύαγ· Ίιο. Σαβράμη, 'Ιστορικόν Σημείωμα περί τής έν Κυξίκψ Σχολής, έν 

«Γρηγορίφ Παλαμα» τόμ. ΙΣΤ' (1932) σελ. 169 υπ. 2. 

Ο θεσμός των Συγκέλλων έν τώ Οικουμενικά) Πατριαρχείο). 

κτος δέν ήδυνήθη νά διατηρήση τήν Μητρόπολιν Αθηνών, έξ ής έξώσθη τω 

1/96, μετατεθείς κατά Ιοΰνιον τοΰ 1801 είς τήν Μητρόπολιν Βιδΰνης, τότε 

δέ έπανήλθεν καί πάλιν ό "Αθανάσιος είς τήν Μητρόπολιν των "Αθηνών, 

άποβιώσας έν αυτή τή 17η Σεπτεμβρίου 1799 1. 

1787. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Π αίσιος, δστις κατά Μάρτιον τοΰ 

1787 έτους πριρην υπάρχων, έξελέγη Μητροπολίτης Αίγίνης, παραιτηθείς 

κατ’"Ιανουάριον τοΰ 1796 έτους2. 

1788. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Παρθένιος, ό ειτα Πατριάρχης Αλε¬ 

ξάνδρειάς Παρθένιος ό Β'. 

Παρθένιος ό ΓΙαγκώστας χρηματίσας πρότερον Πρωτοσΰγκελλος τοΰ 

Αδριανουπόλεως, άνεδείχθη υπό ίου Πατριάρχου Προκοπίου «ώς υποκείμε¬ 

νον δεδοκιμασμένον» Μ. Πρωτοσΰγκελ?ως τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου, 

εκλεγείς τή 13*1 Σεπτεμβρίου Πηλουσίου, τφ αΰτφ δέ μηνι καί έτει Πατριάρ¬ 

χης Αλεξάνδρειάς, άποβιώσαντος Γερασίμου Γ' τοΰ Αερίου. Ό Παρθένιος 

ήν κατά τον "Αθανάσιον Κομνηνόν Ύψηλάντην «άνήρ τή αλήθεια: δόκι¬ 

μος καί άξιος εΰλαβείας» 3. 

1790. Μ. Πρωτ ο σΰγκελλο ς Καλ λ ίν ικ ο ς, δστις τή 17 Νοεμβρίου 

έξελέγη Μητροπολίτης Σηλυβρίας, παραιτηθείς πιθανώς τφ 1816 έτει. 

1791. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Θεόκλητος. Οΰτος πρώην διατελών, 

έξελέγη τον Δεκέμβριον τοΰ 1791 Μητροπολίτης Μεσημβρίας, παραιτηθείς 

τον Όκτώβιον τοΰ 1799 έτους. 

1793. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Νικηφόρος, δστις κατ’ "Ιανουάριον 

τοΰ έτους τοΰτου έξελέγη Μητροπολίτης "Ίμβρου, άποβιώσας, κατά τον Δωρό¬ 

θεον Εΰελπίδην τφ 1825. Ό Νικηφόρος κατά τον Βαρθολομαίον Κουτλου- 

Κ. Οικονόμου τοΰ έ ξ Οικονόμων, Τά σφζόμενα Εκκλησιαστικά Συγ¬ 

γράμματα τόμ. Γ'σελ. 111, «Σιοτήρ» τόμ. Β' σελ. 78, Άθ. Κομνη νοΰ Ύψηλάντου, 

Ενθ άν. σελ. 639, 655, Ο έν Κων/πόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος τόμ. Ζ' 

σελ. 69. Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. ΚΖ' σελ. 554, 639, Χρυσοστόμου Παπα¬ 

δοπο ύ λ ο υ (Αρχιεπισκόπου Αθηνών), Ή Εκκλησία των Αθηνών σελ. 72 κέ. Φ. 

Φιλαδελφέως, Ίστ. Αθηνών τόμ. Β' σ. 141. Θρφκικά παράρτημα τοΰ τόμ. Γ' σελ. 116. 

Άθ. Κομνη νοΰ Ύψηλάντου, νΕνθ’ άν. σελ. 650. Πατριαρχικός Κώδιξ 
Υπομνημάτων Η' σελ. 205. Κατάλ-ογος Δωροθέου Εύελπίδου. 

8 Άθ. Κομνη νοΰ Ύ ψηλά ν του, "Ενθ1 άν. σελ, 699, Εκκλησιαστική Αλήθεια 

τόμ. Β σ. 262, ΙΘ σελ. 383. Γόμ. ΚΗ σελ. 288, Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθ. τόμ.Γ' 

σελ. 3ο8, Αρχ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, (νΰν Αρχιεπισκόπου Αθηνών) 

Ανέκδοτοι έπιστολαί έν Εκκλησιαστικοί Φάρω Αλεξάνδρειάς έτος 1912 σελ. 269, έτος 

1913 σελ. 189, Φιλ,αρέτου Βαφείδου (νΰν Μητροπολίτου Ήρακλείας), Εκκλη¬ 

σιαστική Ιστορία τόμ. Γ' μέρ. Β' σελ. 261. Γερασίμου Μαξαράκη, Συμβολαί 

εις τήν Ιστορίαν τής εν Αίγύπτφ Όρθοδόξου Εκκλησίας έν «Έκκλησιαστικφ Φάρφ» 

’Αλεξανδρείας τόμ. ΚΘ'(1930) σελ. 61-71 καί Τρ. Εθαγγελίδου, Οί Πατριάρχαι 

Αλεξανδρείας Παρθένιος, Θεόφιλος, Ιερόθεος έν Έπετηρίδι Έταιρείαα Βυζαντινών 
Σπουδών τόμ. Ε' (1928) σελ. 24. 
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μουσιανόν έκ Βερροίας κατήγετο, καί ήτο άνήρ άγχίνους, μεγαλοπρεπής, καί 

πολιτικώτατος, άλλ’ ακριβής εις τάς Εκκλησιαστικά; τάξεις καί μέτοχος 

παιδείας μικράς καί τής Ό θωμά νίκης διαλέκτου είδήμων ίκανώς. Ούτος 

κατ’ άρχάς έδείχθη αυστηρότατος, δεσποτικός μάλιστα προς τούς ιερείς, ήπιος 

δέ πολύ επί τέλους· ό Κουτλουμουσιανός καλεϊ αυτόν «ιερόν άνδρα» καί 

προσθέτει, δτι έφάνη πολύ ωφέλιμος εις την επαρχίαν του κτίσας βρΰσεις 

καί στήσας ξυλίνην γέφυραν επί τού μεγάλου ποταμού. Ό Νικηφόρος πλή¬ 

ρης ημερών άπεβίωσε κατά Φεβρουάριον τού 1825 έτους ι. 

1793. Μ. Π ρ ω τ ο σ ΰ γ κ ε λ λ ο ς Κύριλλος, δστις τον Σεπτέμβριον 

τού 1793 έτους έξελέγη Θηβών, θανόντος Τιμοθέου. Ό Θηβών Κύριλλος 

μετά τοΰ Αθηνών Αθανασίου έν έτει 1797 ως έξαρχοι τού Πατριάρχου Γρη- 

γορίου τού Ε' έπεσκέφθησαν τάς Πατριαρχικός Σταυροπηγιακός Μονός των 

επαρχιών αυτών. Ό Κύριλλος έν τώ ύπομνήματι τής εκλογής αυτού χαρακτη¬ 

ρίζεται ώς «άνήρ τίμιος, άξιός τε καί θεοσεβής καί επί βίου σεμνότητι καί 

χριστιανική πολιτεία καί τρόπων όρθότητι μεμαρτυρημένος», άπεβίωσε δέ εν 

ετει 18122. 

1794. Μ. Π ρ ω τ οσύ γκελ λ ο ς Ιωσήφ, ό κατά τον Σεπτέμβριον εκλε¬ 

γείς Μητροπολίτης Άγχιάλου, μετατεθείς έξ αυτής έν έτει 1808 εις Φιλιπ- 

πούπολιν, έξ ής δμως καθηρέθη κατά Μάρτιον τού 1808 ώς βία καί δυνα¬ 

στεία είς τον θρόνον έπιβάς. Ούτος τώ 1820 έξελέγη Μητροπολίτης Σκοπιών, 

διατελέσας τοιούτος μέχρι τού 18233. 

1796. Μ. Πρωτοσύγκελλος Μελέτιος, δστις έξελέγη κατά Ιανουά¬ 

ριον τού 1797 Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, άποβιοόσας τή 8*1 Αύγουστου 1799. 

Ό Άμασείας Άνθιμος Άλεξούδης αγνοεί τον Μελέτιον, ώς επίσης αγνοεί 

αυτόν και ό Μητροπολίτης Διδυμοτείχου Φιλάρετος (νΰν Ήρακλείας) εις τον 

κατάλογον αυτού περί τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, αναφέρουν μόνον έν 

έτει 1803- 1815 τον από πρφην Βελεγράδων Μελέτιον4. 

1797. Μ. Πρωτοσύγκελλος Γρηγόριος Σ πυρίδης, ’Άνδριος 

πιθανώς, οστις από Μ. Αρχιδιακόνου έν έτει 1797 κατ’ Απρίλιον έξελέγη 

Βάρνης είς διαδοχήν τού προ τινων μηνών έκλεγέντος Βάρνης, τέως Προ- 

εστώτος τής έν Βοσπόρω Έκκλϊ]σίας των Θεραπειών καί προώρως άποβιώ- 

σαντος. Ό Γρηγόριος τώ 1799 μειετέθη είς Δρύστραν, Βάρνης δέ έγένετο ό 

έξ Άνδρου επίσης καταγόμενος Παΐσιος Νέρης. Ό Γρηγόριος επί τι διά¬ 

στημα διατελών πρφην, τώ 1801 μετετέθη είς Μεσημβρίαν, ής παραιτηθείς 

1 Βαρΰολ. Κουτλουμουσιανου, Υπόμνημα Ιστορικόν περί τής νήσου 

"Ιμβρου σελ. 77 - 79, Κων/πολις 1845. 

- Πατριαρχικός Κώδιξ Ύπομνημάτιον 261, 

3 Πατριαρχ. Κώδιξ Υπομνημάτων 261 σ. 338, Εκκλησιαστική Αλήθεια έτος 1912- 

1913 σελ. 371. 

4 Γρηγόριος Παλαμάς έτος Ζ' σελ.. 203. 
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εν ετει 1808, άπεσύρθη είς Άνδρον, ζήσας πέραν τού 1890. Ό Άνθιμος 

Άλεξούδης αγνοεί τον Γρηγόριον ώς Βάρνης, τον αναφέρει δμως ώς Δρύστρας1. 

1797. Μ. Πρωτοσύγκελλος Γρηγόριος. Ό Έθνομάρτυς Πατριάρ¬ 

χης Γρηγόριος ό Ε' χρηματίσας Πρωτοσύγκελλος εν Σμύρνη τού Μητροπο¬ 

λίτου αυτής Προκοπίου, μετά τήν άνοδον τού Γέροντος αυτού είς τον Οικου¬ 

μενικόν θρόνον, επ’ ολίγον από Μα’ίου μέχρι τής 31 Ιουλίου φαίνεται δτι 

διετέλεσε Μ. Πρωτοσύγκελλος, αν καί άλλοι αναφέρουν, δτι ευθύς ό Πατριάρ¬ 

χης Προκόπιος, άμα τή εκλογή του εις τον Οικουμενικόν θρόνον Κων/λεως 

εν Σμύρνη έτι διαμένων, εξέλεξε τον Γρηγόριον Μητροπολίτην Σμύρνης, δπερ 

δεν εύοδοΰται καί κατά τούς τότε ίσχύοντας κανόνας περί εκλογής Αρχιερέων. 

1798. Μ. Πρωτοσύγκελλος Άνθιμος, ό είτα Οικουμενικός 

Πατριάρχης Άνθιμος ό Π 

Προαχθέντος, ά)ς εΐδομεν, είς Βάρναν τοΰ Μ. Πρωτοσυγκέλλου Γρηγο- 

ρίου, Μ. Πρωτοσύγκελλος άνεδείχθη ό Μ. Αρχιδιάκονος τοΰ Πατριάρχου 

Νεοφύτου Άνθιμος. Ούτος έκ Νάξου καταγόμενος ήν «άνήρ ολιγογράμμα¬ 

τος μέν, αλλά γλυκύς τό ήθος». Τοΰ Μητροπολίτου Σμύρνης άνυψωΟέντος 

είς τον Οικουμενικόν Θρόνον, ό Μ. Πρωτοσύγκελλος Άνθιμος κατά Μάϊον 

τού 1797 έξελέγη Μητροπολίτης Σμύρνης διατελέσας τοιούτος μέχρι τοΰ 

"Οκτωβρίου τού 1821 έτους, δτε έξελέγη Χαλκηδόνος, έξης τή 11 Μα’ίου 1822 

άνεδείχθη Οικουμενικός Πατριάρχης, θανόντος Ευγενίου, παραιτηθείς τή 9 

Ιουλίου 1824 καί άποσυρθείς είς Σμύρνην, ένθ’ άπεβίωσεν εν έχει 1842 

ταφείς έν τφ προαυλίω τού αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου 2. 

1797. Μ. Πρωτοσύγκελλος Ιωσήφ τού Πατριάρχου Τρηγορ ίου 

τού Ε', δστις κατά τό έτος τοϋτο έξελέγη Δράμας, άποθανόντος τού Δράμας. 

Γνωρίζομεν, δτι κατά τό έτος 1797 ό Πατριάρχης Γρηγόριος έκάλεσεν είς τήν 

Μ. Πρωτοσυγκελλίαν τον Αρχιδιάκονον τοΰ Μητροπολίτου Εφέσου, δστις 

βεβαίως πρέπει νά ταύτισθή προς τον Ιωσήφ. Τον Ιωσήφ ό Άμασείας 

Άνθιμος Άλεξούδης εσφαλμένους αναγράφει από τού 1787 -1808, έκτος εάν 

ό άπό τού 1787 άπαντώμενος Ιωσήφ είναι έτερος3. 

1 Δη μ. Πασχάλη, Μεσαιωνικών μεταγενεστέρων επιγραφών τής Νήσου Άνδρου 

συμπ?.ήρωμα· έν Έπετηρίδι Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών τόμος ς' σελ. 208, Τοΰ αυτού, 

Μοναστηρολογία τής Νήσου "Ανδρου, Μονή “Αγίας Ειρήνης. ’Ανδριακόν Ήμερο?ώγιον 
ο. 150, 151-2, 155-6. 

Θεολογία τόμ. Ε' σελ. 198 Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. ΚΗ' σελ. 245 τόμ. Β'σελ. 281. 

2 Θεολογία τόμ. Ε' σελ. 199. Εκκλησιαστική Αλήθεια, ΙΔ' σελ. 374ι Μ. Γεδεών, 

Π. Πίνακες σ. 686. 

3 Δημ. Π. Πασχάλη, Χρονικά καί Τστορικά σημειώματα έκ των έν τή νήσω 

"Ανδρφ χειρογράφων Κωδίκων καί των παράφυλλων παλαιών έντυπων βιβλίων άπό τοΰ 

έτους 1193 μέχρι τοΰ 1853, έν «’Ανδριακώ Ημερολογίων έτος Ε' (1930) σελ. 39. «1797 

Αύγουστου 20 έγινεν ό Ρασήτ έφένδης ρεΐζης καί τό αυτό έτος άπέθανεν ό Δράμας καί 

έγινε Δράμας ό Ιωσήφ Πρωτοσύγκελλος τοΰ Πατριαρχείου». 

18 Επετηρις Εταιρείας Βυζαν γ. Σγιουδον, £αος Θ'. 
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1798. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Χρύσανθος, οστις κατά Φεβρουά¬ 

ριον έξελέγη Μητροπολίτης Σωζουπό λείος, παραιτηθείς τόν Όκτώβριον του 

1806, άλλα κατά τόν αυτόν μήνα καί έτος έξελέγη Βάρνης, διατελέσας τοιοΰ- 

τος μέχρι τοΰ 1817, τόν Ιούνιον τοΰ οποίου έξελέγη Φιλίππων και Δράμας, 

άπεβίωσεν όμως, μή προφθάσας νά μεταβή εις την νέαν επαρχίαν του. Τόν 

Βάρνης Χρύσανθον αγνοεί ό “Άνθιμος Άλεξοΰδης λ 

1798. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Διονύσιος, οστις κατ“ Αύγουστον 

τοΰ 1798 έξελέγη Μητροπολίτης Χίου «σοφός και ενάρετος» διοικήσας καλώς 

την επαρχίαν του, άπεβίωσε δέ κατά τόν Β. Μυστακίδην τή 25 Τανουαρίου 

1817 έτους2. 

1798. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Ίωαννίκιος Βυζάντιος, δς τή 17 

Σεπτεμβρίου 1799 έξελέγη Έλασσώνος, τόν Μάρτιον δέ τοΰ 1809 Φιλιπ- 

πουπόλεως, ής παρητήθη κατά Μάρτιον τοΰ 1818, λαβών προεδρικώς την 

Μητρόπολιν Σηλυβρίας και άπεβίωσε τόν Φεβρουάριον τοΰ 1819. Ό Ίωαν- 

νίκιος Μεγ. Αρχιδιάκονος ών τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου, προΰβιβάσθη 

ύπ’αΰτοΰ εις Μ. Πρωτοσΰγκελλον, ώς τοιοΰτος δέ άπεστάλη τώ 1798 υπό 

τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου είς “Άρταν καί Πρέβεζαν προς έξουδετέρωσιν 

των επίφοβων υπονοιών τής Υψηλής Πύλης κατά των εκεί Ελλήνων ώς 

ετοιμαζόμενων εις ,έπανάστασιν διά ραδιουργιών των Γάλλων3. 

1798. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Νεόφυτος. Κατά Σεπτέμβριον τοΰ 

1799 διωρίσθη ό από τοΰ 1796 Ήγοΰμενος τής έν Χάλκη Τέρας Μονής τής 

Παναγίας Καμαριωτίσσης 4. 

1799. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Νεόφυτος, ό αυτός βεβαίως προς 

τόν ανωτέρω Ηγούμενον Παναγίας τής Χάλκης, οστις κατ’ Οκτώβριον έξε¬ 

λέγη Μητροπολίτης Καστοριάς διατελέσας τοιοΰτος μέχρι τοΰ 1835, δτε ύπέρ- 

γηρως πλέον μετετέθη εις “Ίμβρον, όπου τόν Νοέμβριον τοΰ 1836, έτους 

άπεβίωσε 5 6. 

Κατά την περίοδον ταΰτην παρατηροΰμεν, ότι ελάχιστοι Πατριαρχικοί 

Πρωτοσΰγκελ,λοι ή Πρωτοσΰγκελλοι τής Μ. Εκκλησίας άπαντώνται, ενώ του¬ 

ναντίον παρουσιάζονται πλεΐστοι όσοι Πρωτοσΰγκελλοι έν ταΐς έπισημοτέραις 

έπαρχίαις ταΐς Γεροντικαΐς κατ’ άρχάς και ταΐς άλλαις μετά ταΰτα, ευθύς άμέ- 

1 Εκκλησιαστική “Αλήθεια τόμ. ΚΗ' σελ. 245. 

2 Γ. Ζολώτα, Ιστορία τής Χίου τόμος Γ' μέρος Β' σελ. 46, Έβδομάς έτος Γ' 

άρι-θ. 185. 

3 Γρηγόριος Παλαμάς ς' σελ. 456, 458, Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. ΛΓ' σελ. 388. 

Κώδιξ Πατριαρχ. "Υπομνημάτων Θ' σελ. 390 και ΚΗ' σελ. 305, Γ. Τ σου καλά, Ιστο¬ 

ρική περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως σελ. 83 (Βιέννη 1851), Ήμερολόγιον 

Χρόνος Έπετηρίς Νεολόγου 1872 σελ. 80. 

* Εκκλησιαστική Ά?.ήθεια ΚΒ' σελ. 509. 

6 Βαρθολ. Κουτλουμουσιανοϋ, Υπόμνημα “Ιστορικόν περί τής νήσου 

Ιμβρου σελ. 79. 
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σως προαγόμενοι είς την Άρχιερωσΰνην υπό τών Γερόντων αυτών των μέγα 

τότε ϊσχυόντων έν Φαναρίψ· ή έ'λλειψις τών Πατριαρχικών Πρωτοσυγκέλλων 

καθ ημάς άποδοτέα είς τούτο, ότι ήρχισε νά έπικρατή έτερος θεσμός, ό τών 

Αρχιμανδριτών, οστις καί έν τή προηγούμενη περιόδω ύπήρχεν, άλλ“ έν τή 

παροΰση άπέβη κοσμικώιερυς καί συνηθέστερος. Τόσον όμως οί Μ. Πρώτο* 

συγκελλοι, οσον καί οί Πρωτοσΰγκελλοι τών επαρχιών καί οΐ Άρχιμανδρΐται, 

μετεϊχον παιδείας Εκκλησιαστικής, οΰκ ολίγοι μάλιστα διετέλεσαν γνώσται 

καί τής τών κρατοΰντων γλώσσης, άλλ* ύπήρχον, ώς ήτο φυσικόν, καί τινες 

μικρά; μορφώσεως τυχόντες ώς π.χ. ό “Άνδρου Γεράσιμος καί άλλοι. 

ΙΘ' Αιών και πρώτον τέταρτον Κ' αΐώνος. 

Κατά τόν αιώνα τούτον καί δή άπό τοΰ 1825- 1925 έ'χομεν πλέον, πλήν 

ελάχιστων παραλείψεων, άκριβεστάτην σειράν τών Μ. Πρωτοσυγκέλλων. Περί 

«τών Αγίων Μεγάλων» ώς ήδη έπισήμιος καλούνται1, θά εΐμεθα κατ’ανάγκην 

συντομώτατοι, επιφυλασσόμενοι νά έπανέλθιομεν έν εΰθέιφ καιρφ καί έξετά- 

σθ3μεν λεπτομερώς τά κατ’αυτούς κατά την. περίοδον ταΰτην Γρηγόριος ό <Γ' 

ό Φουρτουνιάδης, Άνθιμος ό Δ'ό Βαμβάκης, Γερμανός ό Δ' ό Βυζάντιος, 

Μελέτιος ό Γ' ό Πάγκαλος, Κοσμάς καί Καλλίνικος οί “Αλεξάνδρειάς, Ιωα¬ 

κείμ ό Γ' ό πάμμεγας, Διονύσιος ο Ε', Δωρόθεος 6 Εύελπίδης, Ίιοακείμ ό 

Ευθυβοΰλης, Καλλίνικος ό Φωτιάδης, Αθανάσιος ό Μεγακλής, Κωνστάντιος 

ό Καρατζόπουλος, “Ιωακείμ ό Σγουρός, Γερβάσιος ό Όρολογάς καί Χρυσό¬ 

στομος ο Καλαφάτης, φυσιογνωμίαι ίεραί καί υπέροχοι έτιμήθησαν πατά την 

. περίοδον ταΰτην διά τοΰ άξιώματος τοΰ Μ. Πρωτοσυγκέλλου, καί αυτοί 

τιμησανιες καί κλείσαντες αυτό καί καταστήσαντες έπί πλέον περίβλεπτον. 

1801. Μ. Πρωτοσΰγκελλος “Αμβρόσιος, οστις τόν Ιούνιον τοΰ 

1801 εψηφίσθη Μητροπολίτης Μονεμβασίας καί Καλαμάτας, θανόντος “Ιγνα¬ 

τίου· αλλ η εκλογή ηπρακτησε, διότι ό νεοεκλεγείς υπέβαλε παραίτησιν προς 

κατασίγασιν τών έξεγερθέντων προκρίτων Πελοποννησίων τών παρεπιδη- 

μοΰντων τότε έν Κων/λει, οπότε Μονεμβασίας έξελέγη ό Χρύσανθος, ό δέ 

Αμβρόσιος, παραμείνας πρσνην, κατά τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1803 έξελέγη Αΐγί- 

Τόν τιμητικόν τίτλον «"Αγιος Μέγας* τόν ίδιάζοντα μόνον τφ Μ. Πριοτοσυγκέλλω 

φέρει έν τοΐς Πατριαρχείοις, εξ άντανακΔάσεως, καί ό Μ. “Αρχιδιάκονος. Πρό τεσσαρα¬ 

κονταετίας όμως τον τίτλον τοϋτον εκενοδόξησαν νά προσλάβωσι καταχρηστικώς ολως 

καί τινες Αρχιδιάκονοι καί Πρωτοσυγκελ?ωι ένίων Μητροπολιτών, πρώτου προσ?<.αβόν- 

τος αύτόν Νεοφύτου τοΰ Αρχιδιακόνου του αειμνήστου Μητροπολίτου Σμύρνης Βασι¬ 

λείου. Ενδειξις ανθρώπινης ματαιοφροσύνης, άφοΟ δεν έ'φερεν ουδέ ήδύνατο νά φέρη 

τόν τίτλον Μ. “Αρχιδιάκονος, ενός όνεος του Μ. “Αρχιδιακόνου. Έπ’ εσχάτων “Αρχιεπι¬ 

σκοπική φιλοτιμία καί ό Πρωτοσΰγκελλος τής “Αρχιεπισκοπής “Αθηνών έχειροθιτήΰη 

Μέγας Πρωτοσΰγκελλος· περί του τίτλου τούτου έ?.πίζομεν νά έπανέλθωμεν. 
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νης, Πόρου καί "Υδρας, παραιτηθέντος Ιωακείμ, παραμεινας μέχρι τοΰ 
■θανάτου αυτού κατά Ιούλιον του 1813 έτους1. 

1801. Μ. Πρ το σΰγκελ λ ο ς Κύριλλος, εκλεγείς κατά τό έτος τούτο 
Μητροπολίτης Ρόδου. Τον Κύριλλον ευρομεν ούτως εις τάς προχείρους 
σημειώσεις μας μετά παραπομπής εις τον Θ' (σελ. 207) Πατριαρχ. Κώδικα 
Υπομνημάτων. Μή έχοντες πρόχειρον τόν Κώδικα τούτον προς έξακρίβωσιν, 

υποπτευόμενα μάλλον, δτι πρόκειται περί Κυρίλλου του Πηγά Παπαδάκη, 

μεταπεσοΰσης τής χρονολογίας 1861 εις 1801. 

1801. Μ. Πρωτοσύγκελλυς Ιωαννίκιος Σμυρναίος. Ούτος ών 
Μ. Πρωτοσυγκελλος τοϋ Πατριάρχου Νεοφύτου, παρέμεινε τοιοΰτος καί επί 
του νέου Πατριάρχου Καλλινίκου του Ε'. Κατ'Αύγουστον του 1807 έξελέγη 
Προυσης, θανοντος Ανθίμου, τόν δε Ιούνιον του 1817 έτους μετετέθη εις 
Τόρνοβον «οίκτρώς τόν βίον έκμετρήσας τώ 1821» 2. 

1805. Ο Πρωτοσυγκελλος Άδριανόπουλος, εκ Γαργαλιάνων 
τής Πελοπόννησου καταγόμενος, έν έτει 1805 εστάλη υπό των Πατριαρχείων 
εις Πελοπόννησον προς συλλογήν των κανονικών δικαιοΐΐμάτο^ν τής Μ. Εκκλη¬ 

σίας, ένφ δέ Ιπέστρεφεν έκ Κυπαρισσίας εις Τρίπολιν συνελήφθη καθ’ οδόν 
παρα την θέσιν Σαπιολιβαδον υπό του Γιάννη Κολοκοτρώνη του καί 
Ζορμπά επιλεγόμενου, αδελφού του Θεοδο)ρου Κολοκοτρώνη', καί έλη- 

στευθη καί έκακοποιήθη ανηλεώς ύπ’ αυτού, διαφυγών δέ τόν κίνδυνον, 

ήλθεν εις Τρίπολιν καί εγνώσθη αμέσως τό πάθημα αυτού, ό δέ Μώρα Βαλι- 

σής τής ΙΙελοποννησου Σείτ Όσμάν Πασσάς ήνάγκασεν αυτόν καί τούς άλλους 
αρχιερείς καί προύχοντας τής Πελοπόννησου νά ύπογράψωσιν αναφοράν δι’ 
ης να ζητησωσι την συνδρομήν τής Μ. Εκκλησίας προς καταστροφήν τών 
κλεφτών. Επεδωκε δε τώ Πατριάρχη Καλλινίκφ τώ Ε' τφ από Νίκαιας 

αυτός οΰτος ό Προηοσύγκελλος την αναφοράν επί τούτφ μεταβάς εις Κων¬ 

σταντινούπολή, οΰτος δέ κατόπιν αύστηράς διαταγής τής Πόλης έξέδωκε 
Συνοδικόν έπιτίμιον κατά τών κλεφτών της Πελοπόννησου καί συνοδικήν 
Πατριαρχικήν επιστολήν προς τούς Αρχιερείς της Πελοπόννησου, τά όποια 
μετά τοΰ Τουρκικού φιρμανίου έστάλησαν εις τόν Μώρα Βαλισήν τής Πελο¬ 

πόννησου κατά Νοέμβριον τοΰ 1805 έτους3. 

1 Κώδ. Ύπομν. Θ. 174, Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. Β' σελ. 278 σημ. 1 καί τόμ. 

ΚΗ' σελ. 244. 

' Κώδ. 'Υπομνημ. Θ, σελ. 444, Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. ΚΗ'* σελ. 305, Σπ. 

Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων τόμ. Ζ' σελ. 254. 

5 Περί αυτοϋ ΐδε: Μιχ. Οικονόμου, Ιστορικά τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας ή 

ό Ιερός τών Ελλήνων Αγών (Άθήναι 1873) σελ. 48, Ά μ βροσίο ν Φ ραντζή, Επι¬ 

τομή τής Ιστορίας τής Άναγεννηθείσης Ελλάδος τόμ. Α' σελ,. 48, τόμ. Δ' σελ. 116, 

Ν. Α. Βέη, Φιγαλικά, έν τφ Δελτίω Ίστορικ. καί Έθνολογ. Εταιρείας τόμ. ς' (19θ£) 

Αθήναι σελ. 233 - 233, Τ ά κ η Κ α ν δ η λ ώ ρ ο υ, Ό Άρματωλισμός τής Πελοποννή- 

σου σελ*,. 323. 

; 
■ 

■■
 
Ί 
Λ

.;
 

Ό θεσμός τών Συγκέλλων έν τώ Οίκουμειικφ Πατριαρχείο) 277 

Ό Αδριανόπουλος ούτος, νομίζομεν, δτι μάλνλον θά έλέγετο ’Ανδρεόπου- 

λος, ΙΙελοποννήσιΟΓ, τοΰ οποίου συγγενής πάντως ό Γιαννά/.ης ’Λνδρεόπου- 

λος έλαβεν εις γάμον έν Σμύρνη την αδελφήν τοΰ Γρηγορίου Ε'τότε Αρχι¬ 

διακόνου ό'ντος τον Σμύρνης Προκοπίου."Οταν δέ ό Προκόπιος έγένετο Οίκου - 
• μενικός Πατριάρχης, ό ’Ανδρεόπουλος ήκολούθησεν αυτόν γενόμενος σύν τώ 
Ο χρόνοι Πρωτοσυγκελλος λ 

1808. Μ. Πρωτοσυγκελλος— Γρηγορίου τοΰ Ε'- άγνοοΰμεν τό 
όνομα αύτοΰ ·. 

1809. Μ. Πρωτοσυγκελλος Νεόφυτος* πιθανώς ούτος νά είναι 
ό αγνοούμενος Μ. Ιίρωιοσύγκελλος Γρηγορίου τοΰ Ε', εκλεγείς τόν Δεκέμ¬ 

βριον τοΰ 1809 Μητροπολίτης Άμασείας, θανόντος ΙΙαϊσίου, παραιτηθείς 
δέ τώ 1826 λ 

1812. Μ. Πρωτοσυγκελλος Διονύσιος ό Πάρδαλις, έκ Θεσ¬ 

σαλονίκης καταγόμενος, αλλ* έν Κων/λει γεννηθείς. Ούτος χρηματίσας Αρχι¬ 

μανδρίτης κατά την πρώτην πατριαρχείαν τοΰ Κυρίλλου, έγένετο είχα Μ. 

[Ιροηοσυγκελλος* τώ 1812 ήν πρώην Μέγας Πρωτοουγκελλος καί έξελέγη 
'Ρέοντος καί Πραστοΰ, θανόντος Ιακώβου. Ό Διονύσιος άνεδείχθη κατά 
πάντα άξιος τής αποστολής του κατά τάς δείνας έκείνας περιστάσεις τοΰ 
Γένους άποθανών τώ 18524. 

1814. Μ. Πρωτοσυγκελλος Ευγένιος, ό ειτα Οικουμενικός 
Πατριάρχης- ούτος τόν Ιούλιον τοΰ 1814 έξελέγη Πισιδείας, θανόντος Διο¬ 

νυσίου, ιή 10 Απριλίου 1821 όλίγας άίρας προ τοΰ απαγχονισμού τοΰ έθνο- 

μάρτυρο; Γρηγορίου τοΰ Ε' έξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης, άπεβίωοε δέ 
τή 29 Ιουλίου τοΰ 1822 έτους λ 

1816. Μ. Π ρ ω τ ο σ ό γ κ ε λ λ ο ς Θεόκλητο ς, ούτος πρφη ν διατελών 
κατ’ Απρίλιον τοΰ 1816 ιή αιτήσει τοΰ Τορνόβον Μακαρίου έξελέγη φιλώ 
τίτλω Επίσκοπο; Διοκλείας. 

1816. Μ. Πρωτοσυγκελ λ ο ς Β ε ν ι α μ ί ν, εκλεγείς τόν Όκτώβριον 
τοΰ 1816 Μητροπολίτης Πόσνας καί Σεραγέβου, πιθανώς είτα Σιλιστρίας 6. 

1819. Μ. Πρωτοσυγκελλος Κύριλλος. Ούτος έξελέγη τόν Ιούλιον 
τοΰ 1819 Λαρίσσης καί Τυρνάβου, άποβιώσας τή 29 Σεπτεμβρίου τοΰ 1821 7. 

^ : Τ ά κ η Κ α ν δ η λ ώ ρ ο υ, Ό Γυηγύριος Ε' σελ. 9. 

7 Θεολογία τόμ. Ε' σελ. 200, 281-282. 

^ 3 Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. ΚΗ' σελ. £06. Θεολογία τόμ. Ε' σελ. 282. 

4 Θεολογία τόμ. Α' σελ. 111. 

δ Μ. II ρ ω τ ο α υ γκ έ λ λ ο υ Ά θ η ν α γ ό ρ ο, Εύγλωττα κονδύλια έκ τών Πατριαρ¬ 

χικών Κωδίκων έν «Εκκλησιαστική Αληθείς» ειυς 1920 άρ. 25. 26, Μ. Γεδεών, 

Πατριαρχικής ιστορίας Μνημεία σελ. 5 -7, (Άθήναι 1922). 

6 Κο5δ. 'Υπομνημ. ς' σελ. 147. Θ' σελ. 343, 408, Σημειωτέον υτι οί Πατριαρχικοί 

Κώδικες τής εποχής τούτης «ριθμοϋνται διά γραμμάτων καί δι' αριθμών. 

: Κώδ. 'Υπομνημ. ς' σελ. 446. 
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1819. Μ. Πρώτο σΰγκελλος Κύριλλος Σμυρναίος δ Δοχειαρί- 

της άναφέρεται κατά τήν εποχήν τούτην Μ. Π ρω το σΰγκελλος εκλεγείς Μητρο¬ 

πολίτης Άργολίδος1, γράψας καί εκιενές προσκυνητάριον τής Μονής. 

1820. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Σωφρόνιος Δελαγραμμάτι- 

κας ό εξ “Ανδρου, Μ. Πρωτοσΰγκελλος του άπαγχονισθέντος Πατριάρχου 
Γρηγορίου τοΰ Ε' κατά θείαν πρόνοιαν διασώσας τό ιερόν λείψανον τοΰ 
Έθνομάρτυρος, και άποκομίσας αυτό εις Όδησσόν έζησεν ώς πρφην Μ. 

Πρωτοσΰγκελλος μέχρι τοΰ 1847 έτους 2 εν ’Άνδρφ. 

1821. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Δαυίδ3. 

1822; Μ. Πρωτοσΰγκελλος Σαμουήλ απαντάται κατά τήν αυτήν 
εποχήν. Κατά τήν περίοδον τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 τά περί 
των Μ. Πρωτοσυγκέλλων είναι τεταραγμένα. 

1823. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Δανιήλ* οΰτος Μ. Αρχιδιάκονος καί 
είτα Μ. Πρωτοσΰγκελλος τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου έξελέγη έν ετει 1823 

Κασσανδρείας μέχρι τοϋ 1832 ή 18334. 

1824. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Πανάρετος, δστις κατά Σεπτέμβριον 
τοΰ 1824 έξελέγη Φιλαδέλφειας, τοϋ Γαβριήλ γενομένου Αχριδών. Τον 
Φεβρουάριον τοΰ 1838 μετετέ-θη εις Τόρνοβον, έπαΰθη τφ 1840, τον δέ 
Ιούλιον τοΰ 1848 έξελέγη Ήρακλείας μέχρι τοΰ 1878 έτους. 

1824. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Νικηφό ρος Λέσβιος, Αρχιδιάκονος 
Γρηγορίου τοΰ Ε' καί Ευγενίου Β' καί είτα Μ. Πρωτοσΰγκελλος εκλεγείς 
τή 4 Σεπτεμβρίου Φιλιππουπόλεως καί άποβιώσας τη 27 Αύγοΰστου 1850. 

Περί αΰτοΰ λέγεται, οΰχί όρθώς, δη έμαρτΰρησε καθ’ ήν ημέραν καί Γρη- 
γόριος ό Ε'δ. 

1 Μ. Γεδεών. Ό "Αθως σε?.. 228, Δωροθέου Εύελπίδου, Κατάλογος· 

Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. Ε'σελ. 182, Τον Κύριλλον ούτε ό Δημ. X. Δουκάκης ούτε 

ό Άρχ. Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτης άναφέρουοιν εις τούς καταλόγους αυτών, ό τελευταίος 

μάλιστα από τοΰ 1815-1821 αναφέρει Γρηγόριον Καλαμαράν (Άργολικόν Ήμερολό- 

γιον έτους (1910) σελ. 96 και 267 κε.). 

Κώδ. Ύπομνημ. σελ. 277, Κώδιζ ληψοδοσιών κοινού σελ. 146, Δημ. Πασχάλη, 

Η Ανδρος κατά τήν επανάστασιν τοΰ 1821 σελ. 24-27. Ό φιλοπονώτατος οΰτος συγ¬ 

γραφέας έχει γράψει ίδιον φρόντισμα λίαν ενδιαφέρον, ανέκδοτον έτι. 

* Κώδ. Ύπομνημ. σελ. 777, “Ετερος Κώδ. 188 σελ. 77-78, Μάμουκα, Άρχεΐον 
Ελληνικής Παλιγγενεσίας τόμ. Β' σελ. 21. 

4 Γρηγόριος Παλαμάς τόμ. Β' σελ. 63, Κώδ. Πατριαρχ. ΙΔ' σελ. 62, Τάκη Καν- 

δηλώσου, Γρηγόριος ό Ε' έκδοσις Β' σελ. 227. 

6 Γ. Τσουκαλά, Ιστορική περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως σελ. 84, 

Μ. Γεδεών, Έκκλησίαι Βυζαντιναί έξακριβούμεναι σελ. 157 ύποσ. 8, Εκκλησιαστική 

Αλήθεια Κ' σελ. 250, ’Αρχ. Ευγενίου Κωσταρίδου, Σύγχρονος Ελληνική 

Εκκλησία σελ. 63, ένθα άνακριβώς γράφεται, οτι τήν αυτήν ημέραν άπηγχονίσθη καί 

δ Αρχιδιάκονος τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου Νικηφόρος. 
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1825. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Καλλίνικος. Καί οΰτος πρώην διατε- 

λών έξελέγη τω 1825 Μητροπολίτης Μεσημβρίας, τοΰ Κυρίλλου γενομένου 
Βελεγράδων μέχρι τοΰ 1827, οτε από τής Μεσημβρίας άποσπασθείς εις Βάρ¬ 

ναν παρέμεινεν ως Βάρνης ή μάλλον Μεσημβριοβάρνης μέχρι τοϋ 1836, δτε 
μετετέθη εις "Ρόδον, τοϋ Παϊσίου γενομένου Μεσημβρίας, διετέλεσε δέ "Ρόδου 
μέχρι τοϋ 1839. Κατά τον Τρΰφωνα Εΰαγγελίδην ό Καλλίνικος ήν Κρής 1. 

182δ. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Γρηγόριος, ό είτα Οικουμενικός 
Πατριάρχης Γρηγόριος ζΓ' ό Φουρτουνιάδης, γεννηθείς έν Φαναρίω τοϋ 
Βοσπόρου* κατά τόν Ήπειρώτην Ν. Μυστακίδην οι γονείς τοΰ Γρηγορίου 
κατήγοντο εκ Δροβιανής τής επαρχίας Δρυϊνουπόλεως2. Ό Γρηγόριος ήν 
ευσεβής, ζηλωτής καί πολυμ.αθής, άναδειχθείς είς τών αρίστων Πατριάρχων. 

1825. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Ιωσήφ* οΰτος τόν Φεβρουάριον τοϋ 

1825 έξελέγη Ίμβρου, μετατεθείς τώ 1825 εις Βάρναν πιθανώς μέχρι τοϋ 
1846 άρχιερατεΰσας· τω 1860 ήν εν Άγίφ "Όρει ως πρώην3. 

Πρωτοσΰγκελλος Νεόφυτος. "Ο Βαρθολομαίος Κουτλουμου- 

σιανός θέλει μετατεθέντα από Καστορίας εις Ίμβρον μετά τόν Ιωσήφ τόν 
Νεόφυτον «Μέγαν Πρωτοσΰγκελλον καί αυτόν χρημάτισαν τα»* οΰτος άπε- 

βίωσε τόν Νοέμβριον τοϋ 1836 4. 

1825. Μ. Πρωτοσΰγκελλος "Άνθιμος Βαμβάκης, 6 είτα εκλεγείς 
τή 21 Φεβρουάριου 1840 Οικουμενικός Πατριάρχης "Άνθιμος ό Δ"5 6, από 
Ίκονίου, Λαρίσσης, Νικομήδειας, αγαθός καί μειλίχιος. 

1826. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Βησσαρίων έξ Άλβανιτοχωρίου 
τής Νικομήδειας, δστις ως πρφην Μ. Πρωτοσΰγκελλος κατ’ Αύγουστον τοϋ 

1 Κώδ. Ύπομνημ. ΙΔ' σελ. 80, Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. Β' σελ. 331 σημ. 3 και 

σημ. 1 έτέρας στήλης, Τρ. Εύαγγελίδου, Ή εκκλησία "Ρόδου, έν Έπετηρίδι "Εται¬ 

ρείας Βυζαντινών Σπουδών τόμ. ς’ σελ. 172. 

2 Κώδ. Ύπομνημ. ΙΔ' σελ. 246, Μ- Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες. Σημειωτέον 

οτι έκτος τών Πατριαρχικών Κωδίκων πηγαί δια τήν "Ιστορίαν τών Μεγ. Πρωτοσυγ¬ 

κέλλων χρήσιμοι είναι ή Εκκλησιαστική Έπιθεώρησις τού Β. Κα λλίφρ ον ος, Μ. 

Γ ε 6 εών, οί Πατριαρχικοί Πίνακες καί ή σειρά δλη τών ετών τής Εκκλησιαστικής 

ΆληΘείας, ώς επίσης Γεωργ. Παπαδοπούλου, ή Σύγχρονος "Ιεραρχία, ώς καί 

Άρχ. Εύγ. Κωσταρίδου, ή Σύγχρονος Έλ?ηνική Εκκλησία, δευτερευούσης όμως 

σημασίας, διότι ή μέν πρώτη είναι λίαν μεροληπτική, σκοπόν έχουσα νά μείωση τό 

κΰρος τοΰ Μεγάλου Πατριάρχου Ιωακείμ τοϋ Γ', πλήρης δέ θυμιαμάτων διά τούς 

Αρχιερείς, ή δέ δεύτερα, καί αΰτη προς ίδιον τέλος άποβλέπουσα, είναι έγκώμιον μάλλον 

ή "Ιστορία τής Ιεραρχίας. 

3 Κώδ. Ύπομνημ. ΙΔ' σελ. 87, Βαρθ. Κου τλου μου σιανοΰ, Υπόμνημα περί 

"Ιμβρου σελ. 79. 

4 Βαρθ. Κουτλουμουσιανοϋ, "Ενθ’ άν. σελ. 79. 

6 Κώδ. Ύπομνημ. ΙΔ' σελ 89, Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. Β' σελ. 346, Κώδιξ 

Άλεξούδη σελ. 327, Μ. Γεδεών, Πατρ. Πίνακες, σελ. 694-698, τοϋ αυτού, Πατριαρ¬ 

χικής "Ιστορίας Μνημεία σελ. 31. 
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1827 έξελέγη Κορυτσάς, διε ή Επαρχία Κορυτσάς ήνώθη μετά της Πωγω- 

νιανης, τφ 1835 ΙΊροικοννήσου, τον Αύγουστον τοΰ 1841 Διδυμοτείχου, άπο- 

βιώσα; τη 11 Ιανουάριου 1847 έν Πριγκήπφ ί. 

1825. Μ. Πρωτοσύγκελλος Γερμανός, ό ειτα Οικουμενικός 
Πατριάρχης Γερμανός ό Δ', ό ψιλόμουσος καί άληστου μνήμης Γερμανός ό 
Βυζάντιος· ίδρυσε, την εν Χάλκη 'Ιεράν Θεολογικήν Σχολήν. Περί αυτού 
λα μίτραν πραγματείαν εγραψεν ό Μητροπολίτης Σάρδετον Γερμανός 2. 

182/. Μ. Πρωτοσύγκελλος Ιερόθεός έξ Ούστανίτσας τής 
Ηπείρου· έξελέγη Μητροπολίτης Σμύρνης τφ 1827, αλλά τον Όκτώβριον 
τοΰ 1831 έπαύί)η. Τον Ιανουάριον όμως τού 1840 έξελέγη1 Βελλάς καί 
Πωγωνιανής, άποβιώσας τον Ιανουάριον τού 1848 3. 

1827. Μ. Πρωτοσύγκελλος Μελέτιος· ό ειτα Οικουμενικός 
Πατριάρχης Μελέτιος ό Γ ό Πάγκαλος, έκ Κέας καταγόμενος, δστις ων 

Μ. Αρχιδιάκονος τού Οικουμενικού Πατριάρχου Αγαθάγγελου, εγένετο 
Μ. Πρωτοσύγκελλος, προαχθέντος τού Ιεροθέου εις Σμύρνην 4. 

1830. Μ. Πρωτοσύγκελλος Σεραφείμ Τραπεζούντιος, Μ. Πρω¬ 

τοσύγκελλος τού από Σιναίου Κωνσταντίου τοΰ Α'. δ. 

1830. Μ. Πρωτοσύγκελλος Γεράσιμος1 ούτος χρηματίσας 
Μ. Πρωτοσύγκελλος τού Πατριάρχου "Αγαθάγγελου, εγένετο πρώην, αλλά 
κατ’"Ιούλιον τού 1833 έξελέγη Δυρραχίου, άποθανών τφ 1837 έτει6. 

1829. Ί οποτηρητής τής Μ. Π ρω τοσυγκελλίας εγένετο επί 
Πατριάρχου Αγαθάγγελου ό Σερρών Άνθιμος ό Κουταλιανός, ό ειτα 
Οικουμενικός Πατριάρχης Άνθιμος ό δστις κατά τφ 1829 έξελέγη Σερρών 7. 

1834. Μ. Πρωτοσύγκελλος Κοσμάς, κατά Ιανουάριον τού 
1834 έκλεγείς Σωζουπόλεως, τφ 1836 μετατεθείς εις την Μητρόπολιν Έρσε- 

κίου, έπανελθό>ν τή 4 Μαρτίου εις Σωζοΰπολιν καί τή 4 Μαρτίου 1852 εις 

’ Κώδ. Ύπομνημ. ΙΔ’ σελ. 128, Κώδ- ΚΒ' σελ. 21, Γρηγόριος Παλαμας τόμ. 71 

σελ. 206, Μ. Γεδεών, Ή Προικόννησος σελ 238. Δελτίον Ιστορικής καί Έθνολ. Εται¬ 

ρείας τόμ. Ε' σελ. 154. 

2 Κώδ. Πατριαρχ. ΙΔ’ σελ. 87. 99, Κώδ. ΙΤ' σελ. 822, Ημερολόγιον Χρόνος του 

Ε. Βουτυρά, τοΰ 1869 έτους, Μ. Γεδεών, Πατριαρχ. Πίνακες, σελ. 695, 699. 

Μητροπολίτου Σ ά ρ δ ε ω ν Γ ερμανοΰ, ό Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμανός ό Δ' 

έν «Όρθοδοξίρ» Περιοδικφ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έτος (1932) Κων/πολις. 

3 Κώδ. Ύπομνημ, ΙΔ' σελ. 117, Παρνασσός τόμ. Ι' σελ. 275. 

4 Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. Β' σελ. 361, Κ. Οικονόμου, Τά Σωζόμενα Εκκλη¬ 

σιαστικά Συγγράμματα τόμ. Β' σελ. 51, Μ. Γεδεών, Πατριαρχ. Πίνακες σελ. 696. 

5 Μ. Γεδ εών, Πατριαρχ. Πίνακες σελ. 6ό4 σημ, 93. 

” Κώδ. Ύπομνημ. ΙΕ' σελ. 255. 

Μ. Γεδεών, Πατριαρχικής Ιστορίας Μνημεία σελ. 17, Τοΰ αύτοϋ, Πατριαρ¬ 

χικοί Πίνακες σελ 697. Τοποτηρητής τής Μ, Πρωτοσυγκελλίας επί τοΰ αύτοϋ Πατριάρ¬ 

χου έχρημάτισε καί ό Δυρραχίου Γεράσιμος, κατά τον Μ. Γεδεών, Ένθ’ άν. σελ. 18. 

Βόσναν, αλλά παυθείς τή 28 Αύγουστου 1856, άνέλαβε τό τρίτον την 
Μητρόπολιν Σφζουπόλεως μέχρι τού 1872, διε παρητήθη καί έφησύχαζεν 
έν τή Μονή τού αγίου Νικολάου εν Πριγκήπορ. 

1835. Μ. Πρωτοσύγκελλος Αμβρόσιος, δστις τον Σεπτέμ¬ 

βριον τού 1835 έξελέγη Π.όσνας, θανόντος Βενιαμίν, αλλά τον Σεπτέμβριον 
τού 1841 διά βασιλικού ορισμού εγένετο έκπτωτος καί έφυγεν εις Βιέννην 
προς τον Αύτοκράτορα Φερδινάνδον, δστις έχορήγει αύτφ έτησίαν σύνταξιν 
1050 φιορινίο)ν· άπεβιωσεν έν Τεργέστη τή 2 Νοεμβρίου τού 1863 λ 

1837. Μ. Πρωτοσύγκελλος Κοσμάς, ό ειτα Πατριάρχης Αλεξάν¬ 

δρειάς, έξ Αίνου καταγόμενος, διετέλεσε Μ. Πρωτοσύγκελλος τού Πατριάρχου 
Μελετίου, τφ 1837 έξελέγη Βιζύης, ειτα Χίου, μετατεθέντος τοΰ Χίου Γρη- 

γορίου εις Βιζύην, είτα δέ Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς. Τον Κοσμάν ώς 
Βιζύης αγνοεί ό Άμασείας Άνθιμος Άλεξούδης 2. 

1837. Μ. Πρωτοσύγκελλος Γερμανός, δστις τον Αύγουστον 
τού /.837 έξελέγη 'Ρασκοπρεσρένης, παραιτηθείς τφ 1840, αλλά ιόν Μάϊον 
τού 1849 εγένετο Έλασσώνος μέχρι τού 1853, δτε παραφρονήσας έπαύθη 3. 

1838. Μ. Πρωτοσύγκελλος Αθανάσιος, Καισαρεύς, κατΆύγου- 

στον τοΰ 1838 έκλεγείς Σερρών επί διαδοχή τού εις τον Οικουμενικόν Θρό¬ 

νον άνελθόντος Γρηγορίου τού ζ", τον Ιούνιον δέ τού 1846 Τορνόβου. 

Ούτος άπεβίωσε τή 29 Αύγουστου 1848 πνιγείς έν ψρέατι4. 

1839. Μ. Πρωτοσύγκελλος Μελέτιος Μυτιληναιος, έκλεγείς 
τφ 1839 Μυτιλήνης επί διαδοχή τού εις Κρήτην μετατεθέντος Πορφυρίου. 

Ό Μελέτιος παραιτηθείς τον Αύγουστον τοΰ 1843 εγένετο Σχολάρχης τής 
Μ. τού Γένους Σχολής 1844-1847, τον Όκτώβριον τού 1848 έξελέγη Ξάνθης, 

εξ ής τον Ιανουάριον τού 1858 μετετέθη τό β' εις Μυτιλήνην άποβιώσας 
τή 1ίι Φεβρουάριου τού 1867 5. 

1839. Μ. Πρωτοσύγκελλος Ιάκωβος ΙΙάτμιος, έκλεγείς τον 
Αύγουστον τού 1839 Τόδου, καί παραιτηθείς τή 1ΐ1 Φεβρουάριου τοΰ 1856 6. 

1839. Μ. Πρωτοσύγκελλος Νεόφυτος έξ Ύψωμαθείων Κων- 

1 Κώδ. Ύπομνημ. ΙΔ' σελ. 255, ΚΤ' σελ. 10. 

5 Γ. Ζολώτα, Ιστορία τής Χίου τόμ. Γ' μέρ. Β' σελ. 49. 

2 Κώδ. Ύπομνημ. ΙΔ' σ. 299, Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. Β' σ. 331, Μ. Γεδεών, 

Πατριαρχικής Ιστορίας Μνημεία σελ. 18. 

4 Κώδ. Ύπομνημ. ΙΓ' σελ. 330, Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. Β' σελ. 332, ’Αναστ. 

Αεβίδου, Ιστορία Καππαδοκίας τόμ. Α'. σελ. 199, ένθα ό συγγραφεύς έσφαλμένως 

γράφει, δτι πρώτον εγένετο Τορνόβου, προβιβασθείς είχα έκ Σερρών. 

6 Κώδ. Ύπομνημ. Κ'. σελ. 39, ΙΔ' σελ. 358, Έκκλησ. Αλήθεια τόμ. Β'. σελ. 332 

τόμ. ΚΒ' σελ. 467, Σταύρου Καρυδίόνη, Τά έν Καλλονή τής Λέσβου Τερά Σταυ¬ 

ροπηγιακά Πατριαρχικά Μοναστήρια σελ. 225, Ε ύ στ ρ α τ ί ου Δράκου, Λεσβιακά 

σελ. 12, Έκκλ. Δελτίον Β. Δ. Καλλίφρονος τόμ. Β' σελ. 82. 

6 Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. ΚΖ' σ. 759, Τρ. Εύαγγελίδου, νΕνθ’ άν. σ. 172. 
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πό/λεως, κατ" άρχάς προσληφθείς ως διάκονος εις τά Πατριαρχεία υπό 
Κωνσταντίου τοϋ Α', τή 29 Αύγουστου 1839 έγένετο Μ. Πρωτοσϋγκελλος 
τοΰ Γρηγορίου τοϋ <Γ', εκλεγείς Τορνόβου τή 26 Απριλίου 1840, τον 
Ιούνιον τοϋ 1846 άπηλάθη, άντικατασταθείς υπό τοΰ τέο)ς Μ. Πρωτο- 

συγκέλλου Αθανασίου. Τοϋ Αθανασίου άποθανόντος τή 26 Αύγου¬ 

στου 1848, ό Νεόφυτος επανήλθε τό β' εις Τόρνοβον μέχρι τοΰ Τανουαρίου 
1858, δτε έξελέγη Θεσσαλονίκης, παυθείς τή 9^ Τανουαρίου 1880, καί άπέ- 

θανεν εν Χαλκηδόνι τή 3 Δεκεμβρίου 1880 λ 

1842. Μ. Π ρ ω τ ο σ ΰ γ κ ε λ λ ο ς Τ ω α ν ν ί κ ι ο ς, απαντάται κατά τό 
έτος τούτο· άγνοοϋμεν αν ούτος ταυτίζεται μετά τοΰ Μ, Πρωτοσυγκέλλου 
Τωαννικίου τοϋ κατά τό 1847 έτος άπαντωμένου. 

1843. Μ. Π ρ ω τ ο σύ γκ ελλο ς Καλλίνικος, ό ειτα Πατριάρχης 
"Αλεξάνδρειάς 2. 

1847. Μ. Πρώτο σύγκελλος Μελέτιος ό Βυζάντιος, Μ. "Αρχι¬ 

διάκονος καί έπειτα Μ. Πρωτοσϋγκελλος τοϋ Πατριάρχου Άνθιμου τοϋ <Γ'· 

έξελέγη τή 25 Τανουαρ. 1847 Διδυμοτείχου, άποβιώσας τή 18 Αύγ. 1849 λ 
1847. Μ. Πρωτοσϋγκελλος Ίωαννίκιος έκ Τοδοβητίου, τον 

Δεκέμβριον τοϋ 1847 έξελέγη Νύσσης, άποβιώσαντος Νικηφόρου, τή 20 Ιου¬ 

νίου 1858 έξελέγη Νίκαιας καί τω 1878 Ήρακλείας μέχρι τοΰ 1879 έτους 4 

1848. Μ. Πρωτοσϋγκελλος Μελέτιος, εκλεγείς Λοφτζοϋ, ον 
διεδέχθη τό 1855 ό Λοφτζοϋ Τλαρίων δ. 

1849. Μ. Πρωτοσϋγκελλος Ίωαννίκιος, εκλεγείς τον Ιανουά¬ 

ριον τοΰ έτους τουτου Φιλαδέλφειας, αντί τού εις Άρταν μετατεθέντος 
Σωφρονίου, άποβιώσας δέ τή 16 "Οκτωβρίου 1860 6 

1849. Μ. Πρωτοσϋγκελλος Αγάπιος, εκλεγείς τον Όκτώβριον 
τοΰ 1849 Γρεβενών, μετατεθέντος Ίωαννικίου εις Σηλυβρίαν, άπεβίωσε τον 
Νοέμβριον τοΰ 1864 7. 

1851. Μ. Π ρωτοσύγκελλος Διονϋσιος, εκλεγείς τον Νοέμβριον 
τοϋ 1851 Δρύστρας, άποθανόντος Ιερωνύμου, μέχρι τοΰ 1879, δτε διιορίσθη 
επιτροπικούς Δρύστρας ο Νικηφόρος8. 

Κώδ. Υπομνημ. 14 σελ. 358, Κ σελ. 39, Κώδ. 63 (407 ;) σελ, 143, Έκκ?η σιαστική 

"Αλήθεια τόμ. Α'σελ. 181. τόμ. Β'σελ. 346, Βασιλείου Καλλίφρονος, Έκκλησ. 

Έπιθεώρησις Περίοδος Δ' χόμ. Γ' σελ. 67. 

2 Κώδ. Ύπομνημ. ΚΑ' σελ. 50 ΚΒ' σελ. 56, Στ. Καρυδών η, Ένθ’ άν. σελ. 

Εύσχρ. Δράκου, Ένθ’ άν. σελ. 12. 

3 Κώδ. Ύπομνημ. ΚΒ' σελ. 139. Γρηγόριος ό Παλαμας έτος Ζ' σελ. 208. 

4 Κώδ. Ύπομνημ. ΙΔ' σελ. 128 τόμ. ΚΒ' σελ. 155, Έκκλησ. "Αλήθεια τόμ. Β' σ. 363. 

6 Ανθίμου ’Αλεξούδη, Επισκοπικοί Κατάλογοι. 

6 Κώδ. Ύπομνημ. ΚΒ' σελ. 144, Έκκλησ. Αλήθεια τόμ. Β' σελ. 431. 

7 Κώδ. Ύπομνημ. ΚΒ' σελ. 205, Έκκλησ. "Αλήθεια τόμ. Β' σελ. 431. 

8 Κώδ. Ύπομνημ. ΚΒ' σελ. 205, Εκκλησιαστική Αλήθεια τόμ. Β' σελ. Β' σελ. 431. 
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1853. Μ. Πρωτοσϋγκελλος Ιωακείμ, έκ Μ. "Ρεύματος τή 29 

Δεκεμβρίου έξελέγη Λήμνου, θανόντος Δανιήλ, άποθανών τω 1888. Τον 
Ιωακείμ εγνωρίσαμεν έν έτει 1887, δτε είσήχθημεν εις την κατά Χάλκην 
Ίεράν Θεολογικήν Σχολήν λ 

1853. Μ. Π ρωτο σύγκελλος Θεόφιλος, δστις τή 12 Μαΐου 1864 

έγένετο Σισανίου 2. 

1853. Μ. Πρωτοσϋγκελλος Πα ίσιος Ήπειρώτης, εκλεγείς τον 
Σεπτέμβριον τοΰ 1853 Σμύρνης, τή 15 Φεβρουάριου 1857 Φιλιππουπόλεως. 

Ουτος κινήσας πτέρναν κατά τής Εύεργέτιδος Μ. "Εκκλησίας, επί Ιωακείμ 
τοΰ Β' άπεκόπη ώς και ό Μακαριουπόλεως Ίλαρίων καί ό πρώην Δυρραχίου 
Αυξέντιος ως μέλη σεσηπότα τής Ιεραρχίας, τή 15 "Απριλίου 1861 καθαιρεθείς 
άπάγεται εις Άγιον "Όρος. Έγκρίσει τής Υψηλής Πύλης τό Πατριαρχεΐον 
συγκατετέθη τή 23 Φεβρουάριου 1862 νά μεχαβή ό Π αίσιος εις Ελλήσπον¬ 

τον, έπιτραπείσης είτα τής διαμονής αύτοϋ έν Πριγκήπψ3. 

1853. Μ. Π ρωτοσύγκελλος Ίωαννίκιος. Ούτος Μ. Πρωτοσύγ- 

κελλος ών τοϋ Πατριάρχου "Ανθίμου τοΰ ζ", διετέλεσεν έπί πολύ πρώην, καί 
μόνον τον "Οκτώβριον τού 1860 έξελέγη Άγκυρας, μετατεθείς τή 25 Μαΐου 
1872 εις Δράμαν, άπεβίωσε δέ τον Ιανουάριον τοΰ 1879 έτους4. 

1854. Μ. Πρωτοσϋγκελλος Νεόφυτος Άργυροκαστρίτης, εκλεγείς 
τον Ιούλιον τοΰ 1854 Φαναριοφερσάλων, τω 1867 Σερρών, τή 7 Αύγουστου 
1875 Ααρίσσης, άποθανών τω 1896 5. 

1855. Μ. Π ρωτο σύ γκελλος Νεόφυτ ος ό Δ ρυ μά δη ς, Ήπειρώ¬ 

της, λόγιος καί εκλεκτός Ιεράρχης εκλεγείς τή 17 Απριλίου 1856 Χίου, έπί 
διαδοχή τοΰ άποθανόντος Γρηγορίου. Τον Δεκέμβριον τοΰ 1860 μετετέθη 
εις την Κασσάνδρειαν, τω δέ 1865 άνυψώθη εις την Μητρόπολιν Δέρκων, 

άποθανών τή 5 Αύγουστου 1875. Ή μεγάλη του αλληλογραφία θησαυρίζε¬ 

ται έν τή Βιβλιοθήκη τής Ίεράς Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης6. 

1856. Μ. Πρωτοσϋγκελλος Διονύσιος, ό είτα Οικουμενικός 
Πατριάρχης Διονύσιος ό Ε' έξ Άδριανουπόλεως’ ό Διονύσιος άνεδείχθη 
σθεναρός Πατριάρχης πολλά παθών έν Άδριανουπόλει ώς Μητροπολίτης 
υπό των Βουλγάρων προασπιστής των προνομίων τοΰ Γένους, άπεβίωσε 
πλήρης δόξης κατ5 Αύγουστον 1899. Τον Διονύσιον μαθητεύοντες έν τή Θεο- 

λογική Σχολή ηύτυχήσαμεν να γνωρίσωμεν 7. 

1 Κώδ. Ύπομνημ. ΚΒ' σελ. 278. 

2 Β. Δ. Καλλίφρονος, Έκκλησ. Δελτίον τόμ. ς' σελ. 26. 

3 Κώδ. Ύπομν. ΚΒ' σελ. 254, Εκκλησιαστική ’Αίηθεια τόμ. Β' σελ. 488. 

4 Εκκλησιαστική "Αλήθεια τόμ. Β’ σελ. 483. 

5 Β. Δ. Καλλίφρονος, Έκκλησ. Δελτίον τόμ. Α' σελ. 132. 

6 Κώδ. Ύπομνημ. ΚΒ' σελ. 320. 

Κώδ. Ύπομνημ. ΚΒ' σελ. 355. Ή Εκκλησιαστική "Αλήθεια καί ή Δημοσιογραφία 

τής εποχής εκείνης αποτελεί πηγήν άνεξάντ?ητον περί τής Εθνικής καί Έκκλησιαστι- 
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1856. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Ιγνάτιος και οΰτος έξ "Αδριανουπό- 

λεως- κατ’ άλλους Βούλγαρος, εγένετο και5 άρχάς Μ. Αρχιδιάκονος, διαδεχθείς 
τον άποθανόντα Μ. Αρχιδιάκονον Μελέτιον, ανεψιόν τοΰ Πατριάρχου Μελε¬ 

τίου, είτα Μ. Πρωτοσΰγκελλος, τή 26 Φεβρουάριου 1856 εκλεγείς ΊΡόδου, 

τφ δέ 1861 Κεστεντηλίου' ττ| 21 Φεβρουάριου 1862 εγκρισει της Υψηλής 
Πύλης άπήλθεν εις Μυτιλήνην συνεχεία των εν τή Τέρα Συνόδω λαβόντων 
χώραν έκτροπων, κατ" αϊτησιν όμως των Κεστεντηλιωτών τφ επετράπη να 
μεταβή κατ5 εΰθεΐαν εκ Μυτιλήνης εις Κεστεντήλιον τή 29 Μαρτίου 1863 

1861. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Πλάτων Χίος. Τή 5 Μαρτίου 1862 

εγένετο Μ. Πρωτοσΰγκελλος, τή δέ 27 Φεβρουάριου 1863 έξελέγη Βιζΰης, 
άποθανών τφ 1877. 

1858. 1863. Μ. Π ρωτοσΰγκελλος Κΰ ριλλος ό Πηγάς Παπα- 

δάκης, Κρης. Από Μ. Αρχιδιακόνου τή 27 Ιουλίου 1858 προήχθη εις Μ. 

Προποσΰγκελλον, επί διαδοχή τοΰ εις Κρήτην άνυψωθέντος Μ. Πρωτοσυγ- 

κέλλου Διονυσίου, άλλα τον Ιούλιον τοΰ 1859 διαταγή τής Υψηλής Πύλης 
παύεται καί διορίζεται Τοποτηρητής τής Μ. Πρωτοσυγκελλίας ό πρώην Μ. 

Αρχιδιάκονος και ειτα Μητροπολίτης Χίου Γρηγόριος· ό Κύριλλος όμως τή 
4 Φεβρουάριου 1860 έπανήλθεν εις την Μ. Πρωτοσυγκελλίαν, εκλεγείς τή 
20 Φεβρουάριου 1861 'Ρόδου και άποβιώσας τή 26 "Οκτωβρίου 18612. 

1863. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Ιωακείμ Δημητριάδης, ώς έπω- 

νυμεΐτο τότε, ό μέγιστος των μετά την “Αλωσιν Πατριάρχων Ιωακείμ ό Γ' 

ό μεγαλόφρων, ό μεγαλοπρεπής, ό μεγαλουργός, ό σεπτός ημών Γέροντας ό 
διά πολλής στοργής πατρικής περιβαλών ημάς μέχρι τοΰ θανάτου του. Ό 
Ιωακείμ έχρημάτισε κατ’ άρχάς δευτερεΰων Διάκονος τοΰ Γέροντος αΰιοΰ 
Ιωακείμ τοΰ Β' υπό τοΰ οποίου, μετά την προαγωγήν εις τήν Μητρόπολιν 
Βιζΰης τοΰ Μ. Πρωτοσυγκέλλου Πλάτωνος, άνυψώθη εις τό αξίωμα τοΰ 
Μ. Πρωτοσυγκέλλου τή 3 Μαρτίου 1863. Μετά τήν παΰσιν όμως τοΰ Ιωα¬ 

κείμ Β', πριν ή δώση κανονικήν παραίτησιν, ήτις εγένετο τή 18 Αΰγοΰστου' 

1863, ό Μ. Πρωτοσΰγκελλ,ος Ιωακείμ άντικανονικώς καί αυθαιρέτους παρά 
τά έθη καί τά θέσμια τά ϊσχΰοντα αείποτε έν τή Πατριαρχική Αυλή, έπαΰθη 

κης δράσεως τοΰ ενδόξου Πατριάρχου, έκ της δόξης τοΰ οποίου ένεπλήσθησαν καί οί· 

μετ’ αΰτοΰ συνεργαζόμενοι κληρικοί καί λαϊκοί επί τοΰ συνταράξαντος καί τότε τήν 

Εκκλησίαν προνομιακού ζητήματος. Πλήν των άλλων πηγών ’ίδε: Τά κατά τον Μητρο¬ 

πολίτην Άδριανουπόλεως Διονύσιον ήτοι Τηλεγραφήματα, Έπιστολαί, Απαντήσεις, 

Άναφοραί καί διάφορα έγγραφα χρονολογούμενα από τής ς’ Φεβρουάριου 1879, μέχρι 
τής ΙΔ'Ιουνίου 1880. Κων/λις 1880. 

1 Β. Καλλιφρονος, Εκκλησιαστική Έπιθεοτρησις τόμ. Β' (1871), Εκκλησια¬ 
στική Αλήθεια τόμ. Β' σελ. 483. 

* Κώδ. Ύπομνημ. ΚΒ' σελ. 395. Τρ. Εύαγγελέδου, Ένθ’ άν. σελ. 173 Μητρο¬ 

πολίτου Παραμυθίας Ά θη ναγ ό ρα,Ό θεσμός των Συγκελλων έν τφ Οίκουμε- 

νικφ Πατριαρχείφ. Μέρ. Γ' έν Έπετηρίδι Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών τόμ. ς' σ. 127. 
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από τής Μ. Πρωτοσυγκε/ιλίας τή 9 Ιουλίου 1863 υπό τοΰ Τοποτηρητοΰ 
τοΰ Οικουμενικού Θρόνου τοΰ 'Ρασκοπρεσρένης Μελετίου, ούδέν έ'χοντος προς 
τοϋτο δικαίωμα οΰτε αΰτοΰ, οΰτε τής Συνόδου, οΰτε των λεγομένων δΰο 
Σωμάτων, άλλ’ ή εμπάθεια οΰδένα νόμον γινώσκει, καί ούτως εις Μ. Πρω- 

τοσΰγκελλος τής περιωπής Ιωακείμ τοΰ Γ' έρρίφθη εις τούς δρόμους ώς 
ό έσχατος των υπαλλήλων, ινα κορεσθώσι τά πάθη. Ή αυτή σκηνή έπέπρωτο 
νά διαδραματισθή μετά 58 έτη εις βάρος ενός άλλου άνωτάτου "Αξιωματικού 
τής Πατριαρχικής Αυλής, Μ. Πρωτοσυγκέ?ιλου τοΰτου Ιωακείμ τοΰ Γ', κατά 
τήν Β' αΰτοΰ πατριαρχείαν υπό τοΰ στ ρη ν ιάσαν τ ος εκείνου ληστρικού 
Συνεδρίου τής 28 "Απριλίου τοΰ 1921, επί τής Τοποτηρητείας τοΰ Οικουμενι¬ 

κού θρόνου τοΰ Καισαρείας Νικολάου, κληρικού κατά βάθος αγαθού, αλλά 
έστερημένου πολιτικής συνέσεως καί οΰχί ανταξίου των περιστάσεων, τέλεον 
επί τής Τοποτηρητείας αΰτοΰ έξαρθρωθέντος, τοΰ μετά τον θάνατον "Ιωα¬ 

κείμ τοΰ Γ' κλυδωνιζομενού καί πανιί άνέμφ φερομένου αίωνοβίου σκάφους 
τής Οικουμενικής Εκκλησίας. Περί τοΰ άθέσμου τοΰτου πραξικοπήματος 
άμφοτέροον των Μ. Πρωτοσυγκέλλων Ιωακείμ τοΰ Γ' καί τοΰ άλλου, θά 
άσχοληθώμεν έν εΰκαιρία χάριν τής Τστορίας, έν ψυχραιμία εξιστοροΰντες τά 
πράγματα, καί ζωγραφοϋντες τους χαρακτήρας των πρωταγωνιστών τής διπλής 
ταΰτης τραγφδίας. 

Παυθέντος ούτως αΰθαιρέτως τοΰ Μ. Πρωτοσυγκέλλου Ιωακείμ, 

Τοποτηρητής τής Μ. Πρωτοσυγκελλίας διωρίσθη παρά τά καθεστώτα ό έκ 
Κασταμονής πρώην Χαλεπίου Ιερόθεος ό τή 5 Νοεμβρίου 1864 ανυψωθείς 
εις τήν Μητρόπολιν Νεοκαισαρείας. Κατά σΰμπτωσιν μετά τήν παΰσιν τοΰ 
Μ. Προοτοσυγκέλλου τοΰ Πατριάρχου Ιωακείμ τοΰ Γ', Τοποτηρητής τής 
Μ. Πρωτοσυγκελλίας διωρίσθη πάλιν Μητροπολίτης Νεοκαισαρείας, καί ούτω 
έκτοτε ήνοιξε διάπλατα ή θΰρα, ινα Μητροπολΐται καταλαμβά¬ 

νω σ ι τήν Μ. Πρωτοσυγκελλίαν ώς Τοποτηρηταί αυτής... 

αλλά δεν αξίζει τον κόπον νά άοχοληθή τις περί τοΰτων, περί ών εφαρμόζεται 
τό τοΰ αθανάτου ϋαηΐε: 

Νοη γαβίοηΐαιη άί Ιου, ηια ^πατάα β βαςςα ι. 

Τό παράδοξον όμως είναι, ότι καί επί τοΰ Πατριάρχου Φωτίου τοΰ Β', 

τοΰ των θεσμών τής εκκλησίας καί τής ακρίβειας των ιερών νόμων φΰλακος, 

εξακολουθεί ή τοιαΰτη παρά τους θεσμούς πράξις, παρ" όλην τήν αξίαν τήν 
οποίαν έχει ό νΰν τοιοϋτος Τοποτηρητής ό ψίλτατος Λαοδικείας Δουρόθεος. 

1864. Μ. Πρωτοσΰγκελλος Μεθόδιος "Αρώνης, όστις τή 9 

Νοεμβρίου 1867 έξελέγη Μυτιλήνης, τή 28 Μαρτίου 1876 Καισαρείας, τφ 
1878 πρόεδρος Διδυμοτείχου καί τή 30 "Απριλίου 1893 τό β' Μιτυλήνης2. 

1 Όαηΐε Αΐΐ^ΐιίετϊ, Εα Οίνίπα 0οτηηΐ6άί& σελ. 24 στίχ. 51. 

2 Κώδ. Ύπομνημ. ΞΖ' σελ. 2 Σταύρ. Καρυδών η, Ένθ’ άν. σελ. 226. Εύ σ τρ. 

Δράκου, Λεσβιακά σελ. 14. Β.Δ. Καλλιφρονος, Εκκλησιαστικόν Δε?νΐίον τόμ. Β' 
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1867. Μ. Πρωτοσύγκελλος Ευστάθιος, δ κλεινός Ευστάθιος Κλεό¬ 

βουλος, εξαιρετική κληρική φυσιογνωμία, διατελέσας πριν ή κόσμηση τον 
τής Μ. Πρωτοσυγκελλίας θώκον Διευθυντής τής Μ. τοΰ Γένους Σχολής. Τή 
30 Σεπτεμβρίου 1871 τή έπιμόνφ αξιώσει των έν Κωνσταντινουπόλει έκ 
Καισαρείας ομογενών εξελέγη Πρωτόθρονος Καισαρείας, άποβκόσας προώ- 

ρως, άτυχώς, τή 25 Ιανουάριου 1876 λ 

1871 - 1874. Μ. Πρωτοσύγκελλος Δωρόθεος Ευελπίδης, 6 

διάδοχος τοΰ Ευσταθίου Κλεοβούλου έν ιή Μ. Πρωτοσυγκελλίας άνήρ φιλο- 

πονώτατος καί εκλεκτός κληρικός, γράψας άξιολογά)τα τα έργα έξ ών άλλα έξε- 

δόθησαν, ά'λλα δέ παραμένουσιν έτι ανέκδοτα, ώς οί Επισκοπικοί αύτοΰ 
Κατάλογοι φυλασσόμενοι έν τή Βιβλιοθήκη τής Θεολογικής Σχολής τής 
Χάλκης καί ό Κατάλογος των χειρογράφων Κωδίκων τής κατά Χάλκην Εμπο¬ 

ρικής Σχολής έν τή Μονή τής Παναγίας, τον οποίον καί ημείς διήλθομεν, 

άφ" ού πλέον εΐχομεν καταρτίσει τούς ήμετέρους Καταλόγους, τούς οποίους 
δμως παρεβάλομεν προς τον τοΰ Εύελπίδου μετά τοΰ αειμνήστου φίλου 
ημών Ξενοφώντος Σιδερίδου. Ό Δωρόθεος Ευελπίδης έν έτει 1874 εξελέγη 
Κορυτσάς, άτυχώς δμως προώρως δλιος άπέλιπε τον βίον, πνιγείς έν τώ 
άθρόως πλημμυρίσαντι ποταμψ. 

1874. Μ. Πρωτοσυγκελλος Καλλίνικος Φωτιάδηςέκ Δαρ- 

δανελλίων, συμπαθής Εκκλησιαστική μορφή, οστις τώ 1876 εξελέγη Θεσ¬ 

σαλονίκης διαδεχθείς τον εις τον Οικουμενικόν Θρόνον άνυψωθέντα 
Ιωακείμ τον Γ'* τώ 1884 εξελέγη Δέρκων καί τέλος τιμής έ'νεκεν Εφέσου. 

Τον Καλλίνικον έγνωρίσαμεν από μακροΰ χρόνου. 

3880. Τοποτηρητής τής Μ. Πρωτοσυγκελλίας ήτο ό Καλ~ 
λίνικος Μογλενών. 

1880. Μ. Πρωτοσύγκελλος "ΑθανάσιοςΜεγακλ ή ςέξ Άδρια- 

νουπόλεως, Ιεράρχης μεγάλης αξίας, ευφυέστατος καί ίπποτικώτατος, πολύτι¬ 

μος καί αλησμόνητος φίλος ημών. Τώ 1882 εξελέγη Σισανίου, τή 4* Μαΐου 
1893 Θεσσαλονίκης, τή 18 "Οκτωβρίου 1903 Κυζίκου, προώρως καί αυτός 
άποβιώσας. 

1882. Μ. Πρωτοσυγκελλος "Ιωακείμ Εύθυ βουλής, ό αρι¬ 

στοκράτης Ιεράρχης, δ πλήρης εύγενείας, λεπτότητος, καλωσύντις καί αξιο¬ 

πρέπειας, ό καλοκάγαθος φίλος ημών, οστις τή 29 Δεκεμβρίου 1884 εξελέγη 

σελ. 83. Κατά την εποχήν ταΰτην Τοποτηρητής τής Μ. Πρωτοσυγκελλίας άναφέρειαι 

ό Ίκονίου Δωρόθεος, ό εϊια Εελεγράδων καί εφεξής σειράν ολην μεταλλάξας επαρχιών. 

Τόν Μεθόδιον, εύγενέστατον, Ιεράρχην έγνωρίσαμεν καί. ημείς. 

1 Εκκλησιαστική Έπιθεώρησις (έκδοθεΐσα αντί τοΰ Εκκλησιαστικού Δελτίου) έτ. 

1871 σελ. 103, υπό Β. Δ. Καλλίφρονος, Γ. Π απαδ οποΰλου, νΕνθ’ άν. σελ. 430, 

Ά ναστ. Λεβ ίδ ου, Ιστορία Καππαδοκίας, τόμ. Α', σελ. 215-227. Πρβ?ν. καί δσα περί 

αύτοΰ πολλαχοΰ έπαξίως έγραιρεν ό μαθητής καί θαυμαστής τοΰ Κλεοβούλου Μ. Γεδτών. 
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Φιλιππουπόλεως, τή 16 Δεκεμβρίου 1889 Χαλκηδόνος, καί τή ΙΟη Μαΐου 
1897 Εφέσου, γενόμενος θΰμα τοΰ μοιραίου ανθρώπου τής Σμύρνης. 

1884. Μ. Πρωτοσυγκελλος Γαβριήλ Ί α τ ρ ο υ δ ά κ η ς, οστις 
εξελέγη Βάρνης τώ 1887, παραιτηθείς τή 10 "Οκτωβρίου 1889, τή 23 

Όκιωβρίου 1893 εξελέγη Τραπεζοΰντος, τόν "Ιούλιον τοΰ 1894 Μαρωνείας, 

καθαιρεθείς καί άφορισθείς τή 26 Σεπτεμβρίου 1895, άλλα συγχωρηθείς τόν 
Αύγουστον τοΰ 1896 εξελέγη Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Ό Γαβριήλ υπήρξε 
καλός, καί λεπτός άνθρωπος, άλλά κοσμικός μάλλον ή κληρικός, δεν ήδυνήθη 
νά εύδοκιμήση ούδαμοΰ, άν καί εις πάσας τάς έπαρχίας, δσας έποίμανεν, 

είχε φανατικούς φίλους καί θκχσώτας. 

3 887. Μ. Πρωτοσύγκελλος Κοσμάς Ε ύ μ ο ρ ψ ό π ο υ λ ο ς, 

μουσικώτατος άνήρ άφήσας εποχήν έν Χάλκη. Ούτος τή 9 "Ιουνίου 1888 

εξελέγη Δρυϊνουπόλεοκ, τή 14 "Απριλίου 1892 Βερροίας, τή 15 Ιουλίου 
1895 Πελαγωνείας, τή 19 "Οκτωβρίου 1899 Νικοπόλεως καί Πρεβέζης, 

άποβιώσας τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1901. 

1888. Μ. Πρωτοσύγκελλος Ιερόθεος Δημητριάδης Νισύ- 

ριος τή 14* Αύγουστου 1889 εξελέγη Βιζύης, τόν Φεβρουάριον 1900 "Ρόδου, 

άποβιόίσας τή 7 Σεπτεμβρίου 1901. 

1889. Μ. Πρωτοσύγκελλος δ "Ιωακείμ Σγουρός εκλεγείς τή 

13 Ιανουάριου 1890 Νικοπόλεως καί Πρεβέζης, τή 1* Αύγουστου 3 891 

μετετέθη εις Ξάνθην, προαχθείς δέ τή 25 Νοεμβρίου εις Θεσσαλονίκην, άπε- 

βίωσε προοόρως. Ό "Ιωακείμ Σγουρός δ Χίος ήτο ευφυής, δραστήριος, καί 
πολυμήχανος, φίλος καλός καί πολέμιος δεινός, άλλ" έχων καί ίπποτισμόν δ 
ρυθμός τής Εκκλησιαστικής δράσεως αύτοΰ, ή Σχολή αύτοΰ, ώς λέγομεν 
συνήθως, ήτο αντίθετος τής Σχολής "Ιωακείμ τοΰ Γ'. Ό Σγουρυς θιασώτης 
κατ’ άρχάς "Ιωακείμ τοΰ Γ' έπολέμησεν ύστερον πεισμόνως αυτόν, άλλ" άνε- 

πιτυχώς. Είς τήν Σχολήν τοΰ "Ιωακείμ Σγουροΰ, έμορφώθη δ "Ιωακείμ Γεωρ- 

γιάδης, ό γνωστός ιδίως ώς Μητροπολίτης Αίνου, δ ειτα Χαλκηδόνος. "Εκ 
της Σχολής ταύιης διήλθε καί δ Σπυρίδτον Βλάχος, "Αρχιμανδρίτης Καβάλ- 

λας καί νΰν Μητροπολίτης Ίωαννίνων περί άμφοτέρων τούτων τών κληρι¬ 

κών θά γράψω μεν τά είκότα έν άλλη μελέτη ημών. 

1890. Μ. Πρωτοσύγκελλος Κωνστάντιος Καρατζό πουλος 
έκ Φερτεκίου τοΰ Ίκονίου, σεμνός, συνετός, σοβαρός καί χρηστός "Ιεράρ¬ 

χης, οστις τή 29 "Απριλίου 1893 εξελέγη Τραπεζοΰντος, άναδειχθείς είς τών 
καλυτέρων Μητροπολιτών τής επισήμου ταύτης Μητροπόλεως, άλλ" άτυχώς 
προώρως δλως τόν Ιούνιον τοΰ 1906 άπεβίωσε, πληγείς ύπό κεραυνοβόλου 
αποπληξίας, δ ιατελών μέλος τής Ίεράς Συνόδου. Παρά τώ κλείνω τούτω 
Ιεράρχη από τοΰ 1897 είργάσθημεν επί εξαετίαν ώς "Αρχιδιάκονος, Ίερο- 

κήρυξ καί Καθηγητής τοΰ περιδόξου Φροντιστηρίου (Γυμνασίου) Τραπεζοϋν- 

τος, οτε δέ προσελήφθημεν ύπό τοΰ Πατριάρχου Ιωακείμ τοΰ Γ' εις τήν 
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Πατριαρχικήν θηρεσίαν κατ’Ιούλιον τού 1903, διεδέχθη ή μάς είς Τραπε- 

Τ,;™ν°- ““ ™ 6Γ0« ΙΟυΓΟ “Οψοιπίαας ίεροδιάκονος Χρύσανθος Φώππί- 

Ιεραρχίας. υπερ°Ζ°ς ^^τος, το σέμνωμα, τής καθ’ ήμάς 

1893. Μ. Πριοτοστίγκελλος Γερβάσιος Ώ ρολ ο γ ας έ* Γκιου 

Ζ1ΖΙΖ Χώδ6ί“ς συμμαΰηΐή? καί *** «-^ 24 41. 
Ζ 1910 Ι αΤ' “ Μαί0υ 1900 «I τή 16 Μαρ- 
τωυ 1910 ϊλαβε την επαρχίαν Ιωαννίνων, άναδειχθεΐς είς τών μεγάλων 

τ'Ρωΐ^- τα“",? Μ1'*»«»“*■ «Υ-Ίθείς καί Ικτιμηθείς επαςίως υπο των Ιωαννιτων. ^ 

’4νθίμο?Ζ 816ό Τπ'ΐηρηΤ Τ Μ· Πρω™0υγ"ελλία= ω τον Πατριάρχου 
-1 μ Ζ 1<Ι“Ισ0,’ διεΓελεοεν ο τότε Λιτίτσης, νίν δέ Δρύινο„ 

π ο λεως και Πωγωνιανής Βασίλειος Παπαχρήστο« ό νερά 
ρος και πολυσεβαστος φίλος, τό καύχημα τής Β. Ηπείρου, ϋπέρ’ής ήγω. 

ΐ ευερ]'εεικω« δβ®ν μεχθ' σήμερον, τού γενικού δέ σεβασμού καί αγά. 
πης απολαυων πάντων τών Ήπειρωτών. Υ 

1897. Μ. Πριοτοστίγκελλος Χρυσόστομος Καλαφάτην ό 

ΪΖκ χΖΓ ηΤ"ς κβ1.°,)ν0,Χ0?- 6 Μητροπολίτης 
νΓσώσυ Γ ΓΟμ°ς’ ° * σφαγιασθή μαρτυρικώς ή 

1902 ΓτΓ ψβυ!ων’ 8ΐ° Καί Χ0 κλεο; αΪΓΗΪ αφθιτον έν τή Έλλάδι. 
1902^11. Πρωτοσυγκελλος Καλλίνικος Γεωργ,άδης μεθ’οΰ 

συνειργασθημεν έν τοϊς Πατριαρχείοις, κληρικός αγαθός, δστίς τή 26 Α^οΰ 
στου 1908 εςελεγη Αδριανουπολεως μετατεθείς τή 12 Αύγουστου 1910 είς 
Καλλιπολιν και προώρως αποβιώσας. 

1908. Μ. Πρωτοσυ'γκελλος Βενιαμίν Κυρ,άκου, ό έπ,ίών 
σεβαστός κα. φιλτατρς Γέρων Νίκαιας, βαθύς γνώστης τών έν τοΐς Πατριαρ 
χείοις θεσμών και παραδόσεων καί αυστηρός αυτών φόλαξ καί τηρητής 

α. τέλος μετά τον Μ. ΓΙρωτοσυγκελλον Βενιαμίν, ό από του 1903 είς τά 

?ευτΓεύων“ Ζ'ΓΊ τ’'? Μ' Πρωτοσυγκελλίας, Τριτετίων, 

8Γ2"5 “ *26 >·» ™· * 

1- ΜΕΓΑΣ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΓΟΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ. 

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΩΝ ΤΖΑΓΚΑΡΟΛΩΝ 

ΕΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΩι ΜΕΛΕΧΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Α' 

Δεν εχομεν βεβαίως ειδικήν εργασίαν διά τά μοναστήρια τής Κρήτης, 

άτινα ήκμασαν άρχομένου του δέκατου εβδόμου αίώνος, οτε οϊ Ενετοί ακόμη 
κατείχον την Κρήτην, διατηρηθέντα και μέχρις ημών. Αλλά περί τής Ί. Μονής 
τής αγίας Τριάδος τών Τζαγκαρόλων, ούδεμία συστηματική πραγματεία 
υπάρχει δημοσιευμένη, καί ή περί αυτής ανέκδοτος συγγραφή του μακαρίτου 
Γρηγορίου Παπαδοπετράκη (κώδιξ άρ. 17) είναι πεπαλαιωμένη πλέον καί 
αρκετά αμέθοδος. 

Ή μονή τής 'Αγίας Τριάδος1 κεΐται είς τούς πρόποδας βουνού τού 
ακρωτηρίου Μελέχα, (νυν κοινότης Μουζουρά), τού οποίου ή υπέρ αυτήν 
κορυφή καλείται Τζομπόμυλος. Προ τής μονής έξαπλούται μικρά ψαμμώ¬ 

δης πεδιάς κατάφυτος σήμερον έξ αμπελώνων καί ελαιώνων (καί πεύκων καί 
κυπαρίσσων έτι), άτινα άνήκον εις τήν μονήν καί τήν πλησίον μονήν Γου- 

βερνέτου, ή οποία έχει έν αυτή μετόχιον λεγόμενον Κουμαρές (ό)2. 

Βατή οδός δύο περίπου χιλιομέτρων άγει από τού προς Μουζουράν 
άμαξηιού δρόμου είς τήν μονήν. Αφού διέλθωμεν διάδρομον περιτετοιχισμέ- 

νον, εκατέρωθεν τού οποίου ύψοΰνται ετι υψηλά καί μεγαλοπρεπή τά κυπα¬ 

ρίσσια τών κτιτόρων, όσα ό χρόνος καί τών ανθρώπων ό έλεος άφήκεν 
όρθια, άνερχόμεθα διά μεγαλοπρεπούς κλίμακος καί πυλώνος λαμπρού Η είς 
τον περίβολον τής μονής. Σχηματίζονται δέ τούτου αί μέν πλευραί Β. καί Δ. 

από τά παλαιά κελλία τών μοναχών, έφ5 ών ήγέρθησαν κατά τούς νεωτέρους 
χρόνους άνώγεια, ή Α. πλευρά από τό νεώτερον κτήριον τής Ιερατικής σχο¬ 

λής (άνεγερθέν προ τριακονταετίας), ή Ν. από τό μαγειρεΐον, τό Συνοδικόν 
(ήγουμενείον)4, ύπερθεν τού οποίου έκτίσθη (1845) ό ξένιον, καί έν συνεχεία 

1 Περί τής μονής έν γένει όραΟετοΙε., Μοπιιιηειιΐϊ νβπείί πβΐΐ’ Ιεοΐε. άϊ Οχΐβ.. 

νεηεζΐα 1917 IIΓ σ. 166 - 70. “Άποψιν αυτής κατά τον μοναχόν Βασίλειον Πλάκαν (1745) 

αύτόθι σ. 167 ίί§. 76. Σημερινήν δ’ έν τφ αύτφ τόμφ έν τελεί ίαν. 2. 

- Κουμαρές, από τούς ποτέ έκεϊ φυόμενους κομάρους, θάμνους, ών σήμερον ούδ’ ίχνος 

υπάρχει. 'Εκεϊ πλησίον τό παλαιόν χωρίον Ξερολές (οί), τό υπό τού Τπν&η άναφερό- 

μενον (1645). 

3 Ούτος έχει άνά δύο ζεύγη κιονίσκων, έξ ών τά μέν κάτω είναι ρυθμού Ιωνικού, 

τά δ’ άνω Κορινθιακού· βλέπε έπιγραφάς άρ. 8,4,26. Είκών Οετοΐα, III, ίαν. 3. 

4 Κατά τον κώδικα άρ. 16 έξωδεύθησαν προς οικοδομήν του 27.973 γρόσια. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ’. ) 9 
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από σειράν επτά κελλίων θολοσκεπών, ύπερθεν των όποιων υπάρχουν επίσης 
επτά θολοσκεπή, και τοϋ οστεοφυλακίου τής μονής. Περιζώνεται δε ή μονή 
με περιστυλίου καμαρωτόν, σκεπόμενον από ευθαλή κλήματα σταφυλών έφυ« 

τεΰθησαν δ’ εν αυτή διάφορα δένδρα. 

Τό ισόγειον τής μονής περιλαμβάνει ελαιοτριβείου, στάβλους, οΐναπο- 

θήκην (1613) καί διαφόρους άποθήκας, πάντα θολοσκεπή. Κάτω ακριβώς 
από τον θόλον του πυλώνος υπάρχει διαμέρισμα διά τό πότισμα των ζοόων. 

^Αξιοσημείωτα είναι τά εν αύτψ δυο παλαι,ά κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού. 

Έκ του ισογείου τοΰτου ανέρχεται τις διά δυο κλιμάκων εις τον περίβολον, 

οστις είναι πλακόστρωτος καί καλύπτει μεγάλην «λουτραν», δεξαμενήν δηλο¬ 

νότι όμβριων ύδάτων, εξ ών συντηρούνται οί έν τω μοναστηρίω διά τήν 
ελλειψιν πηγών καί φρεάτων καθ’ άπαν τό πετρώδες 'Άκρωτήρι. 

Εις τό μέσον τής μονής όρθοΰται μεγαλοπρεπής δ ναός τής Άγιας 
Τριάδος1. Τό βασικόν του σχήμα είναι τρουλλωτού σταυροσχήμου ναοΰ, 

μετά προνάου καί δυο παρεκκλησίων. Ταϋτα τιμοόμενα τό μέν εις μνήμην 
τής Ζωοδόχου Πηγής καί τό έτερον εις τήν τοΰ Ίωάννου Θεολόγου, συμ¬ 

πληρώνουν τά μεταξύ τού προνάου καί των χορών τού σταυρού κενά. Εις 
τον πρόναον φέρουν τρεις εξωτερικοί θύραι, ή κυρία καί δυο πλάγιαι. Έξ 
αυτού δ’ εισέρχεται τις εις τον ναόν δι’ υψηλής θΰρας, έφ’ ής έχαράχθη νεω- 

τέρα επιγραφή (άρ. 10). 

Έκ πρώτης δψεως ίσχυράν έντύπωσιν γέννα ή λαμπρά πρόσσψις τοΰ 
ναού μετά τεσσάρων δωρικών κιόνων, των κιονίσκων καί των επ5 αυτής επι¬ 

γραφών (άρ. 7,8,9), καίτοι φαίνεται ως ατελείωτος. Πράγματι δεν υπάρχει 
τό αέτωμα, οπερ, άν ή όλη οικοδομή έπερατούτο, θά επεστέγαζε τήν όριζον- 

τίαν παρυφήν τής προσόψεως. 

Πλαγία κλϊμαξ προς Β. οδηγεί εις τήν οροφήν τού προνάου, εξ ής εΐσ- 

ερχόμεθα εις δυο παρεκκλήσια έκτισμένα ύπερθεν των ισογείων τοιούτων. 

Καί τό μέν προς Β. τιμάται είς μνήμην των άγιων Αποστόλων, τό δέ .πρός 
Ν. είς μνήμην τής Σταυροόσειος τού Κυρίου. Καί τά δυο είναι έκτισμένα τω 
1856 (βλέπε επιγρ. άρ. 11-15) ύπερθεν δ3 έκατέρου υπάρχει τρούλλος. 

Καί ό κεντρικός ναός έχει επίσης τρούλλον, καταφανώς νεώτερον (1832), 

ως καί έκ των κωδίκων καί των εγγράφων (άρ. 2 καί 3) δείκνυται, οίκοδο- 

μηθέντα κατόπιν σχετικής άδειας, μετά τήν λήξιν τής έπαναστάσεως τοΰ 
1821. Νεοίτεραι άκόμη είναι αί έπισκευαί των χορών καί τού ιερού (1832, 

1843)2, έτι δε καί τό κιοδωνοστάσιον, όπερ άνήγειραν ύπερθεν τής καμάρας 
τοΰ πυλώνος τφ 1884 (έπιγρ. άρ. 30). 

1 Περί τούτου έπιθι θετοί 3, Ένθ’ άν. II. νεπεζΐσ 1908 σελίς 247 κ. ε. ίί". 308, 

309 καί 359. 

! Είς τον κώδικα άρ. 16 εύρομεν: 1843 Αύγουστου 9 μεροκάματα είς τής εκκλησίας 

ταΐς λίσταις χωρών καί Τεροΰ βήματος όλα καθώς φαίνονται 147 γρ. 1800. 
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Κπιορικόν υποθέτω το οστεοφυλάκιου 1 καί τον ΰπερθεν αύτοΰ μικρόν 
μετά τροΰλλου ναόν του Σωτήρος2 διά τάς εν αυτή διγλώσσους έπιγραφάς 
(άρ. 17, 20-23). "Εχει δέ τούτο τό περίεργον: είναι ναόσχημον, δ δέ χώρος 
του ίεροΰ χρησιμοποιείται ως κρυπτή- ή είσοδός του ύπήρχεν έκ νότου ιδιαι¬ 

τέρα προς τους αμπελώνας της μονής και τον παλαιόν μελισσόκηπον, τό δέ 
ιερόν αποβλέπει προς Β. και ουχι Α. Εις τό ΰπερθεν του οστεοφυλακίου 
ναύδριον τελείται κατά Σάββατον λειτουργία «υπέρ τών κεκοιμημένων κτι- 

τόρων καί άφιερωτών τής μονής ταΰτης». 

Σημειοκέον ότι ή έκτασις γής, εις ήν έθάπτοντο οί αδελφοί τής μονής, 

κατελήφθη υπό του κτηρίου τής Ιερατικής Σχολής. "Εξω τοΰ περιβόλου εύρί- 

σκονται τά ιδιωτικά κελλία τών μοναχών, εις ά εκείνοι διητώντο, έφ’ οσον ή 
μονή δεν ειχεν ομοτράπεζου και δυο θόλοι—άποθήκαι έλαιών—κτισθέντες επί 
ηγουμένου Μεθοδίου τφ 1782 καί τελειωθέντες τφ 1790. Εις τά ΰπερθεν δέ 
τής μονής εύρίσκονται τότε άρχαιον καί νεώτερον «μητάτο» τής μονής. Προς 
Β. έκτίσθη ναός τοΰ άγ. Νικολάου, όστις χρησιμεύει ώς νεκροταφεΐον. 

Ή μονή φέρεται εν τφ κώδικι καί τοΐς παλαιοτέροις έγγράφοις ώς μονή 
τών Τζανκαρόλων ή ιών Μουρτάρων. Καί αί δυο επονομασίαι οφείλονται 
εις τους κτίτορας. Οί πρώτοι τής μονής κτίτορες, Ιερεμίας καί Λαυρέντιος, 

ή σαν εΰγενείς, αΰτάδελφοι έκ τοΰ οϊκου τών Τζαγκαρόλωυ (έπιγρ. άρ. 9), ό 
δέ παραχωρήσας τήν περιοχήν, έφ’ ής ήγέρθη ή μονή ήτο Ιάκωβος Μουρ- 

τάρος ή Μουρτάτος (κώδιξ, έ'γγρ. άρ. 5). 

Περί τών δυο τούτων οικογενειών γνωρίζομεν ότι ήσαν έκ τών εχουσών 
ευγένειαν. Καί έκ ποίου μέν κλάδου ακριβώς τής πολυπληθοΰς οικογένειας 
Τζαγκαρόλων κατήγοντο οί αδελφοί Τερεμίας καί Λαυρέντιος επί τοΰ παρόν¬ 

τος δέν γνωρίζομεν. Ή παράδοσις θέλει τον πατέρα των δυτικόν όνόματι 
Ρουσσέλ, τούς υιούς δ’ ελθόντας εις τό ορθόδοξον δόγμα (κώδ. έ'γγρ. άρ. 5). 

Άλλα τήν ά'ποψιν αυτήν δέν δεχόμεθα, γνωρίζοντες ότι τοΰ οίκου Τζαγκα¬ 

ρόλων, έκτος τοΰ κλάδου τοΰ έ'χοντος Ένετικήν ευγένειαν, ύπήρχεν έν Χανίοις 
καί κλάδος έ'χων τήν Κρητικήν ευγένειαν καί επομένως, τό πιθανώτερον, 

ορθόδοξος5. Άν δέ αί έπιγραφαί αί έν τή μονή συνετάχθησαν ή μετηνέχθη- 

σαν είς τήν λατινικήν, τοΰτο έγινεν όχι χάριν τοΰ λατινικού τών κτιτόρων 
δόγματος, άλλα τής Ένετικής τής οικογένειας των καταγωγής (άα ηο5ί1ί 
νεηβΐί). 

1 Εικόνα τής εξωτερικής θύρας παρά Ο β γ ο 1 α, “Ένθ’ άν. III £Ϊ£. 77. 

2 Τούτου τήν επιγραφήν ορα άρ. 25, εικόνα δέ παρά Κ. ο "1> ε γ ί Ρ 3.5 1 β 7> Ττ&νεΐβ 

ϊπ. Οτβΐε. Εοιιάοη 1837. I σ. 18. 

3 Κατά τό έν τφ Ίστορ. άρχείφ Κρήτης άντίγραφον τοΰ χρονικού τοΰ Τριβάν (περί 

ού δρα έμήν πραγματείαν έν Νέφ Έστίφ ΙΒ' σ. 846-52, “Αθήναι 1932) οί Τζαγκαρόλοι 

εϊχον τήν Νοόίΐιίαίειιι Οεΐεπεειη. 
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Έκ τοΰ ορθοδόξου κλάδου κατήγετο καί ό Βενέδικτος Τζαγκαρόλος κτί- 

τωρ τής μονής Γωνιάς Κισάμου (1631-45), ον δ κώδιξ τής μονής εκείνης 
άποκαλεΐ «σοφώτατον καί λογιώτατον», ποιητής μακαρισταρίων Ίωάννου 
τοΰ Ερημίτου ψερόντων ακροστιχίδα «Βενέδικτος Τερομόναχος ό Τζαγκα- 

ρόλας» 1 καί στίχων ήρωελεγειακών, άποθανών έν Κέρκυρα (μετά τό 1645)2. 

Περί δέ τοΰ γένους τών Μουρτάρων (οΰτθ3 διεσώθη δ τύπος έκ στομα¬ 

τικής παραδόσεως) γνωρίζομεν ότι είχε τήν κρητικήν ευγένειαν, μετείχε τοΰ 
Συμβουλίου τοΰ Χάνδακος καί κατήγετο έκ Κοον/πόλεως. Επίσης είς τον 
κατάλογον τών 63 εύγενών οικογενειών, τών καταφυγουσών έκ Κων/πόλεως 
είς Κρήτην τφ 1453, εύρίσκεται οικογένεια ΜτιιΊεΙο Εεοηε εΐ ΑπΙοπϊο 

εοπ Ια 5ΐια §;εηί:β θί ίατπί°:Ηα ηο 23. 

Ή οικογένεια αΰτη φαίνεται ότι έπροτίμησε τής είς Πελοπόννησον καί 
Επτάνησον έγκαταστάσεως τήν είς Κρήτην, έμεινε δ5 είς Χανιά. Πάντως 

ήτο ορθόδοξος4 προερχόμενη εκ Κων/πόλεως. 

Περί τών κτιτόρων τής μονής πληροφορούμεθα έκ τής διγλώσσου κτι- 

τορικής επιγραφής (άρ. 9). Κατ’ αυτήν οί έξ εύγενοΰς φυλής τών Τζαγκαρό¬ 

λων Τερεμίας δ σοφώτατος καί Λαυρέντιος δ θαυμάσιος, καί οί δύο αύτά- 

δελφοι, ιερείς άγαμοι, διά πολλής εργασίας καί δαπάνης φκοδόμησαν τήν 
μονήν. Καί δ μέν είς, άφοΰ αρκετά εΐργάσθη, άπέδανεν, δ δέ Λαυρέντιος ακο¬ 

λουθών τον ίδιον μέ τον Ιερεμίαν σκοπόν έφερεν είς πέρας δ,τι εκείνος άφήκεν 
ελλιπές καί τον περικαλλή ναόν τής Άγιας Τριάδος ήγειρεν έκ θεμελίων. 

Ή παράδοσις ή μέχρις ημών ασφαλώς ψθάσασα διά τοΰ συγγραφέως 
τοΰ χρονικοΰ τής μονής (άρ. έγγρ. 5) θέλει έκ τών αδελφών τον πρεσβύτερον 
Ιερεμίαν μοναστήν έν άγίω ’Όρει καί είτα έν τή μονή τοΰ αγίου Ίωάννου 
(Καθολικό)- αποδίδει δ5 είς μικράς άφορμάς τήν άπόσχισιν τών αδελφών 

1 Πρβλ. “Ακολουθία τοΰ οσίου πατρός ημών Ίωάννου τοΰ “Ερημίτου τοΰ συνασκή- 

σαντος έν τή νήσφ Κρήτη μετά τών άλλων συνασκητών αύτοΰ έννενήκοντα (εΐο) εννέα, 

ΣυντεΟεΐσα δέ παρά Γεωργίου Βέλη μα καί έπιμελώς διορΟωθεΙσα, πρώτον μέν έξεδόθη 

τφ 1787 δαπάνη τοΰ Πανοσιωτάτου έν Ίερομονάχοις προηγουμένου τής αγίας Μονής 

Γουβερνέτου τής έν τή “Επισκοπή τοΰ 'Αγίου Κυδωνιάς κείμενης Κυρίου Ίωάσαφ, τοΰ 

“πίκλην Καπετανάκη Γαβαλά. Νΰν δέ δεύτερον έκδίδοται δαπάνη μέν του είρημένου 

εύγενοΰς Μοναστηριού, ζήλίρ δέ καί έπιμελεία τοΰ φιλογενεστάτου Κυρίου Ιωσήφ ήγου- 

μένου τής αυτής Μονής. Έν Έρμουπόλει Σύρου, τύποις Γεωργίου Μελισταγοΰς, Μακε- 

δόνος. 1857. 

2 Χριστιανική Κρήτη Β* Ηράκλειον 1915 σ. 8, 30- 61, Αγ. Λήρου χάκη, Κρητι¬ 

κός πόλεμος. Τεργέστη 1908 σ. 48 καί σημ. 1. 

3 Ό κατάλογος έκ τοΰ χρονικού τοΰ Τριβάν, περί ού έν σημειιόσει 9. 

* “Αλλά καί είς τό γνωστόν χρυσόβουλλον τών άρχοντοπούλλων, τό άποδιδόμενον είς 

τόν “Αλέξιον Α' Κομνηνόν (1091), ώς παρεδόθη μέχρις ημών, φέρεται ή οικογένεια 

Λίτινα ώς καταγόμενη έκ τών Μουρτάρων Κων/πόλεως. ΙΙρβλ. Χρ. Κρητη Β σ. 40. 

«Λίτινοι έκ τοΰ μέρους τών Μουρτάρων». Τοΰτο διώρθωσεν ό Οετίαπά είς Μαρτυρούν 

(συνοικία). 
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από την μονήν των καί την λήψιν άποφάσεως διά την κτίσιν νέας. Επειδή 

δέ ό συγγραφεύς του χρονικού πολύ έκρινε τό διάστημα 1613- 1634 διά την 

οικοδομήν μέρους τής εκκλησίας και των εν τφ περιβόλφ οικημάτων, άπέ- 

δωκε την καθυστέρησιν εις έλλειψιν χρημάτων, άτινα έπορίζοντο οι κτίτορες 

δι’ εργασίας και ελεημοσύνης και εις την άπασχόλησιν τού Ίερεμίου μέ τήν 

άναδιοργάνωσιν των μονών Άγιας Κυριακής και αγίου Ίωάννου (Καθολικό), 

αΐτινες ειχον έρημωθή υπό τής πανώλους. 

Άλλ’ έκτος τής επιγραφής και τής παραδόσεως, δλίγαι μέν άλλ’ ούσιώ- 

δεις είδήσεις υπάρχουν περί τού πρεσβυτέρου έξ αυτών, τού σοφωτάτου 

Ίερεμίου. Περ'ι τούτου κατά τον Οοτοΐα «παραδίδεται ότι κατά τό 1628 

είχε διανείμει βιβλία τής δρθοδόξου προπαγάνδας. Ούτω ενώ αι λατινόγλωσ- 

σοι έπιγραφαί— συμπεραίνει ό συγγραφεύς — τού μοναστηριού και τά οικό¬ 

σημα ταύτά μ’εκείνα τής ένετικής οικογένειας των Τζαγκαρόλων δεικνύουν 

επαρκώς τήν αρχήν τής οικογένειας, τό επεισόδιον τούτο δεικνύει λαμπρώς 

πώς εκείνη όχι μόνον είχε λησμονήσει τό λατινικόν δόγμα διά νά έναγκαλι- 

σθή τό ορθόδοξον, αλλά και παρετάχθη άποφασιστικώς μεταξύ τών πολεμίων 

τού καθολικισμού έν Κρήτη» 1. 

Έκ δέ τής αλληλογραφίας τού Μελετίου τού Πηγά, τού μεγάλου Κρητός 

Πατριάρχου, δύο εις ημάς είναι γνωσταί έπιστολαί προς τον Ιερομόναχον 

Ιερεμίαν τον Τζαγκαρόλον, ή μέν έκ Κων/λεως κατά τό 1589 γεγραμμένη, 

έν ή τον άποκαλει «φίλον τέκνον» έπιλέγων «Σέ δέ ποτέ, ιερέ Ιερεμία, έλπί- 

ζομεν κατιδεΐν ού σμικράς ευφροσύνης παραίτιον»2, ή δ5 έτέρα έξ Αλεξάν¬ 

δρειάς τφ 16013. Έν άμφοτέραις ό Μελέτιος άσχολεΐται μέ τήν κατ’ αυτού 

άντίδρασιν τών αρχιερέων τού κλίματος τού Οικουμενικού θρόνου, εις τού 

οποίου τήν δικαιοδοσίαν ΰπήγετο ή Κρήτη, διά τούς εν αυτή διορισμούς 

πνευματικών και άλλας επεμβάσεις «κατ’ οικονομίαν» γενομένας. Παραίτιος 

τής άντιδράσεως φαίνεται Ναθαναήλ τις, επίσκοπος προφανώς διαμένων έν 

Κρήτη, προκαλών άφορισμούς τών ύπαγόντων τήν έν Κρήτη εκκλησίαν εις 

τήν δικαιοδοσίαν τού Αλεξάνδρειάς. 

Αλλά και τρίτου εγγράφου, υποθέτω, δτι παραλήπτης είναι ό Ιερεμίας. 

Πρόκειται περί «ένδόσεως πατριαρχικής» έκδοθείσης υπό τού Μελετίου τφ 

1600 έξ Αλεξάνδρειάς, δι’ ής «ανατιθέμεθα σοι τφ όσιωτάτφ εν πνευματι- 

κοΐς καί πρωτοσυγκέλλφ Αλεξάνδρειάς παπά κυρ - Ίερεμίφ τήν φροντίδα τε 

και δύναμιν, παραγενόμενον εις Κρήτην, δύνασθαι... έπιτελέσαι τήν καθάρ- 

σιμον ακολουθίαν καί αγιασμόν, κατά τον εκκλησιαστικόν τύπον, επί τού τφ 

1 Ένθα ανωτέρω III σ. 166 σημ. 2. 

2 Αγαθάγγελου Ν ινολάκη [τότε] αρχιμανδρίτου, Ή προς τούς Κρήτας αλλη¬ 

λογραφία Μελετίου τού Πηγά, ή προσετέθη καί τό περισπούδαστων έργον αότοϋ κατά 

τής αρχής του Πάπα. Έν Χανίοις 1908 σελ. 63 - 4. 

* Αυτόθι σ. 78 - 9. 
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άθεμίτφ άγει μιανθένιος ναού, εις αγιασμόν έκείνου καί άποκατάστασιν μή 

καί άργήση καί εις άφανισμόν χωρήση ό ναός τή σπάνει τής αρχιερατικής 

παρουσίας...» Κ Καί ναι μέν δεν άναφέρεται έν τή έκδόσει τό έπίθετον τού 

'Ιερεμίου (τού μόνου Ίερεμίου Κρητός, μεθ’ ού αλληλογραφεί ό Πηγάς), 

άλλ’ εξηγούνται δι’ αυτού αί σχέσεις πατριάρχου καί ιερομόναχου, αΐτινες θά 

ήσαν προσωπικαί. 'Ως ό Μελέτιος ύπηρέτησεν ως πρωτοσύγκελλος τού κρητός 

πατριάρχου Αλεξάνδρειάς Σιλβέστρου, ούτω καί ό 'Ιερεμίας του Μελετίου- ή 

θά έλαβε μακρόθεν τον τίτλον καί τού πνευματικού τό αξίωμα διά τήν 

σοφίαν του καί τήν αρετήν2. 

Άλλα καί έπιστολαί του, φαίνεται, διεσώθησαν. Ούτω ό μέν Κ. Σάθας 

πληροφορεί ημάς, δτι ό Διονύσιος Κατηλιανός εκ Ζακύνθου τιτλοφορείται 

έπίσκοπος Κυθήρων εις τάς προς αυτόν έπιστολάς καί άλλων καί τού Ιερε- 

μίου Ζαγκαρόλου (δίο) τών ετών 1614-16 3. Ό δέ Παπαδοπετράκης μνημο¬ 

νεύει έν σημειώσει τής ανεκδότου ιστορίας του (κώδιξ άρ. 17) επιστολής τού 

'Ιερεμίου. «Έκ τής σεβάσμιας Μονής τής Αγίας Τριάδος τού Ακρωτηρίου 

Σκηροφοριώνος φθίνοντας αχιέ». 

Προς δέ έπαινεακώς λίαν όμιλεΐ περί τού Ίερεμίου καί ό ανεψιός του 

Βασίλειος Τζαγκαρόλας, μαθητής τού Ίω. Κωττουνίου καί Παϊσίου τού Λιγα- 

ρίδου. Ούτος έν τώ βιβλίφ του Ερί§Γ8Πΐηΐ3.ΐα 4 λέγει δτι «Μοίίόοοϊ &6Β2- 

Ιίδ Βα,ηοΐαε Τηηίίαϋδ ααοΐιοπδ ραίπιί, ίιπηιιΐυδ εχΒηοΐί οηηι ρ&ΙτίοΓ- 

ο1ΐ3. Οοηδίδπΐίηοροΐΐΐοηαδ άοδϊ^π^ΓεΙιιι·». Ή συγγενική αύτη μαρτυρία 

φανερώνει τήν παιδείαν τού άνδρός καί τό κύρος, αφού καί διά τό πατριαρ¬ 

χικόν αξίωμα ύπεδεικνύετο. Πληροφορεί δ' ημάς δτι οί κτίτορες ήσαν έκ τού 

κλάδου τών Μελιδοίων Τζαγκαρόλων—υπήρχε καί κλάδος Περάτσων-ΡοτΑζζο5 

— πράγμα, δπερ δεν έγνωρίζαμεν έξ άλλης πηγής6. 

1 Αυτόθι σ. 75. 

2 Τίτλον πρίΟΓοσυγκέλλου του Αλεξάνδρειάς είχε καί ό ηγούμενος Άρκαδίου και 

πάντες οί ορθόδοξοι Ιερείς οί έν τή κηδείφ τής αδελφής του Ευγενίας μοναχής λειτουρ- 

γήσανχες (ένθα άνωτ. σ. 76 καί 50). 

5 Κ. Σ ά θ α, Νεοελληνική Φιλολογία ’Αθ. 1860 ο. 294. 

4 ΡαΙανπ 1649 σ. 22. πρβλ. Ξ η ρ ο υ χ ά κ η ν, Ένθ’ άν. σ. 48 σημ. 2. 

5 Ξηρουχάκη ς, Αυτόθι σ. 59 κ. έ. Βλέπε καί τήν έπομένην σημείωσιν. 

6 Πλήν τών υπό τοΰ Ξανθουδίδου έν ’Αθήνας ΙΕ' σ. 108-9 άναφερομένιον μελών 

τής οικογένειας Τζαγκαρόλων καί τών υπό Ξηρουχάκη κατά τήν προη γούμενη ν σημείω- 

σιν, καί ημείς ευρομεν πλήθος φεουδαρχών τών Χανίων εις τήν χειρόγραφον παρά τφ 

Τστορ. άρχείφ Κρήτης Ρ. Κ & δ I γ ο ί ί 1 ά ο π, Οεδοπζίοηε όϊ Οπή άί& 1583, οφειλετών 

τοΰ δημοσίου ως επί τό πλειοτον, τούς έξης: Φύλλον 213 Ρταησεδοο, Ζ&οο&πα, Όοηηε 

Οτεα εΐ «6Γ Νΐοοίό, ΖοτζεΙίο ςα. εετ Ργ3.τιο650ο, ν&δδίΐί. -Φύλλον 214 Αηΐοηίο, Οετο- 

Ι&ηιο, Αυΐοηίο ηΐδΟΓοιτιίΐϊ. — Φύλλον 215 Όοιηεηε^ο εί ίΓ&ίεΙΙΐ, Ρηιηοεδοο ηυ. δετ 

Οοιυεπε^ο, Οεΐεαζζο, Μβιχο εί ίπιΐβΐΐο ηο. 56Γ. Ρτίΐηοεδοο.— Φύλλον 216 Ζαβή φΐ. 

5βτ Νΐοοίό Ρετ&ζζο, ΑηΙοηΐο άε τηεδδετ Ζοτζΐ, Ζδοοεπα. Φύλλον 217 5ετ Ειιοε εί δετ 
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Καί ταύτα μέν περί Τερκμίου, περί δέ τής προσωπικότητος του Λαυρέν¬ 

τιου ούδέν γν(υρίζομεν άλλα κρίνοντες εκ των επιγραφών, τάς οποίας βεβαίως 

εκείνος συνέθεσεν ή έχαράξατο, ύποθέτομεν καί τούτον ά'νδρα σοφόν καί του 

αδελφού αντάξιον. 

Τό πρώτον εργον τών κτητόρων, κατά την παράδοσιν, ήτο ή κατασκευή 

μεγάλης λοΰτρας (στέρνας), έξω του περιβόλου, προς Α. δπου ό παλαιός 

μελισσόκηπος. Τό εξ αυτής ΰδιορ έχρησιμοποίησαν κατά τάς οικοδομάς. Κατό¬ 

πιν -θά έθεμελίωσαν τον περίβολον καί θ5 άνήγειραν τά ισόγεια οικοδομή¬ 

ματα. Τφ 1613 έ'Οηκαν την επιγραφήν τής οίναποθήκης. "Αν δέ κρίνωμεν 

έκ του γεγονότος δτι τφ 1631 μόλις εγείρουν τον πυλώνα, θά καταλήξωμεν 

εις τό συμπέρασμα δτι ήρχισε τής μονής ή οίκοδόμησις έτη τινά προ τής 

άρχαιοτέρας επιγραφής, μεταξύ του 1608 καί 1610. ’Άν δ’εχεται αλήθειας 

ή περί πανώλους παράδοσις, ή οποία φαίνεται πειστική διά τό Καθολικόν 

τουΡιάχιστον, ή επιδημία δεν θά είναι εκ τών γνωστών του 1591, 1592, 1595, 

αλλά μεταγενέστερα. Γνωστόν είναι δτι ό κτίτωρ τής Χρυσοπηγής Ιωάννης 

Χαρτοφΰλαξ έλαβε τφ 1608 τίτλον ευγενείας διό τάς υπηρεσίας του προς 

τήν εν Χανίοις φρουράν «κοάΓδν χρόνον τό βασίλειον τούτο έκακουχεΐτο υπό 

τής πανώλους»1. Προ ολίγου λοιπόν θά είχεν έπισυμβή εν Χανίοις ή επι¬ 

δημία. Πάντως ή παράδοσις θέλει τον Ιερεμίαν άσχολοΰμενον μέ τήν ανα¬ 

διοργάνωσήν μονών καί άποθανόντα έκ δηλητηριάσεως2 πρό τής οικοδομής 

τής εκκλησίας. Εις τούτο βεβαίως συμφωνεί, καί τό πνεύμα τής επιγραφής, 

ήτις αποδίδει εις τον Ιερεμίαν μάλλον τό σχέδιον παρά τήν έκτέλεσιν. 

Τφ 1632 έτεΡιείωσεν ή καμάρα τοΰ πυλώνος, τφ 1634 έχαράττοντο αί 

πΡ.άκες τής κτιτορικής επιγραφής. Τό οστεοφυλάκιου δεν έχει χρονολογίαν, 

καίτοι είναι φανερόν δτι πρό τοΰ 1645 φκοδομήθη. 

Ή άφιξις τών τοΰρκων κατακτητών ευρίσκει ατελείωτα καί τά οικοδο¬ 

μήματα καί τον κεντρικόν ναόν. Ό τροΰλλος δεν είχε κτισθή είμή μέχρι τών 

παραθύρων τού τυμπάνου- εστεγάσθη λοιπόν οριζοντίους. Ή πρόσοψις, ό 

πρόναος, έμειναν ατελή, τά άνω παρεκκλήσια, καίτοι περιλαμβανόμενα εις τό 

αρχικόν σχέδιον, δεν έπραγματοποιήθησαν. Καί οί χοροί καί α! κόγχαι δεν 

γνωρίζομεν, άν είχον Ρνάβει τελικώς τό σημερινόν σχήμα3. 

Πότε άπέθανεν ό Λαυρέντιος καί άν είδε τούς τούρκους εις Κρήτην δεν 

Ζν.3.η Α1οΪ56 Ζειιοανοί Ο&ί&ο&ίέ, ΖοπιοΐΙο, Ζ11211 ςμι. 36Γ Α16&11, Αίοϊκο φΐ. δετ 

ΡΓ3Π0ε5ΟΟ, 5. ΖΟΓΖΙ ίο άδ δβΓ ΒβΓΠ3Γ(3ίπ, 56Γ ΖΟΓΖΙ φΐ. £6Γ Α165521ΚΪΓ0 Βαπίΐ, ΖΟΓΖΙ. 

Φύλλο ν 227 δβΓ ΑπάΓβε, πάντες εχοντες τό έπίθετον Ζ&ηοατοΐ. 
1 Χριστ. Κρήτη Β' α. 201-4. 

2 "Οτι έδηΡ.ητηριάσθη υπό μονάχου λατίνου τό δόγμα, κατά τήν παράδοσιν, δεικνύει 
τό πρός αότόν μίσος τών δυτικών. 

3 Περί τών περί τήν μονήν αψιμαχιών όρα Β. ψ ι λάκη, Ιστορίαν Κρήτης, Χανία 
1909 Β' σ. 286. 
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γνωρίζομεν ή παράδοσις τον θέλει άποθανόντα εν Κρήτη- πάντως μέ αυτόν 

έξέλιπε καί 6 έτερος τών μορφωμένων κληρικών, οί όποιοι επεχείρησαν τό 

έργον τής άναδιοργανώσεως τού μοναστηριού. 

Ύπετέθη ήδη, καί ύπεστηρίχθη όρθώς ελπίζω, δτι ή λήξις τής μεταξύ 

Βατικανού καί Ένετίας διαμάχης άπέβη υπέρ τής εν Κρήτη ορθοδόξου 

εκκλησίας, ή οποία σχεδόν άκωλύτως ή δυνατό νά κανονίση τά τών μοναστη- 

ρίων1. Γνωρίζομεν, δτι ό πολύς Μελέτιος Πηγάς, κήρυξ υποταγής τών Κρη- 

τών είς τήν γαληνοτάτην δημοκρατίαν2, κατώρθωσε λήγοντος τού ΙΣΤ'αίώ- 

νος νά έκδοθή άπόφασις υπό τής Ένετικής συγκλήτου υπέρ τών Όρθοδόξων 

όρίζουσα «ΐνα τό γένος ημών τελείως απαλλαγή τών έκ τού Πάπα μηχανευμά- 

των, καί δτι εξόν τοΐς Γραικοΐς, άτε χριστιανοΐς ούσι καλοϊς καί πιστοΐς 

οίκέταις τής γαληνοτάτης αυθεντίας, κατά τά δόγματα καί τό έθη τής "Ανα¬ 

τολικής Εκκλησίας (ώς τό άπ5 αρχής) πολιτεΰεσθαι» 3, δτι λήγοντος τού 

δεκάτου έκτου αίώνος υπήρξαν έν Κρήτη ηγούμενοι σοφώτατοι, ώς ό αυτός 

Μελέτιος, ο κατόπιν Κυθήρων Μάξιμος Μαργούνιος, ό Ιερεμίας Τζαγκαρό- 

λος καί κληρικοί κήρυκες τού θείου λόγου, ώς ό Μαραφαράς, πεπαιδευμένοι 

λίαν4, επίσης δτι τών μοναχών τό πλήθοςδ ήτο απαίδευτου καί είχεν έκπέ- 

σει6, δτι εκκλησιών καί μονασιηρίων μικρών καί ασήμαντων υπήρχε πλή- 

1 Χριστ. Κρήτη Β' σ. 282 κ. έ. {δπου άναΡαΐεται τό βιβΡάον τής Εν 3. ΤβΆ: 8&§;§ίο 

ειιΐΐπ δίοπε Γ6ΐί^ΐθ33. άΐ Οαηά.ΐ& ά&Ι 1590 &\ 1630 νεπεζϊε 1913. 

2 Βλέπε τήν πρός Κυδωνιάτας επιστολήν τοΰ ΜεΡνβτίου Π?]γά (1599) ένθα ανωτέρω 

σ. 70-71. «Εύφράνατε· τάς πατρικός καρδίας τής λαμπρότατης καί ενδοξότατης αυθεν¬ 

τίας, τής ειρήνευε ιν υμάς όρεγομένης, ώς καί ημείς τό φιλάγαθον έπεγνωμεν εναγχος, 

είσακουσάσης τών ήμετέρων γραμμάτων, άπερ άπεστείΡ.αμεν υπέρ τής ήμετέρας αγάπης. 

Έδέξατο δέ τάς ημών έπιστοΡώς μετ’ εύνοιας ποΡΛής, καί έμήνυσεν, δτι τούς απανταχού 

Γραικούς, ε’ίτουν Ρωμαίους, έχει καλ,ούς χριστιανούς καί αγαπητούς υιούς καί πιστούς 

είς τήν γαληνοτάτην τοΰ "Αγίου ένδοξου Αποστόλου καί Εύαγγελιστοΰ Μάρκου, υπέρ 

ών καί ημείς καί πάντες οι συν ήμΐν χριστιανοί εύχαριστοΰμεν, καί φυλάττομεν τον 

θησαυρόν τής αγάπης έν ταΐς ήμετέραις ψυχαΐς. Τέλος εύφράνατε κάμοΰ τήν ψυχήν, 

πατρικώς άγαν περιποθοΰσαν τήν ημών ειρήνην. Καί γάρ, άν άλλως ποίηση τις καί 

σκάνδαλα προξενήσαι πειραθή καί ταράξαι τήν γα?π]νιώσαν Πολιτείαν διά διχοστασίας 

καί στάσεως μετά διάβολων, πρός τοΐς άλλοις, οις πείσεται, πειρασθήσεται καί οργής 

θεού καί άγανακτήσεως, άράς δέ καί άφορισμοϋ». 

3 Άγαθ. Ν ιν ο λ άκη, Αυτόθι σ. 14 (πρόλογος). 

4 Βλέπε τάς πρός τούτους έπιστολάς τοΰ Πηγά, αυτόθι. Καί περί μέν τού Μ. Πηγά 

δρα: "Αγαθ. Νινολάκη, Μελέτιος Πηγάς ό Κρής. Έν Χανίοις 1903. Περίδετου 

Μαργουνίου : X α ρ. Π. X α ρ α λ α μ π ά κ η, Μάξιμος ό Μαργούνιος (Κρητικός Άστήρ 

Β' 194 - 5, 209 -10, 228 - 9, 245, 252, 260 - 61,325 - 6, 331 - 2, 338 - 9, 347- 8 καί Γ' 357, 

362 - 3, 382 - 3, 386 - 8. Χανιά 1907 - 9). 

11 Ή στατιστική, ή έν τφ ρηθέντι έργφ τοΰ Πέτρου ΚαστροφύΡι,ακα, αναβιβάζει τούς 

ιερωμένους κατά τό 1683 έν μέν τή πόλει Χανίων εις 25, έν δέ τή περιφερείς* 

(νομφ) είς 240). 

6 Ό Πηγάς πρός τον ήγούμενον τής Όδηγητρίας γράφει (ένθα άνωτ. σ. 52 3). «Τούτο 

δέ καί παρακαΡάα, επειδή ακούω τούς πάντας σχεδόν, τής μοναχικής πολιτείας άποστα- 
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θος. «Έκ των νεωστ'ι ιδρυόμενων μοναστηρίων τινά μέν φθίνοντα μετά τινα 

χρόνον συνεχωνεύοντο εις άλλα μεγαλύτερα, ένφ τουναντίον ομάδες καλο- 

γήρων άποχωροΰσαι εκ του καθολικοί) ΐδρυον άλλα ανεξάρτητα μονΰδρια 

και συχνότερα ακόμη οί μοναχοί επεδίδοντο εις τυχοδιωκτικόν βίον από χωρίου 

είς χωρίον, σφετεριζόμενοι τά δικαιώματα του λαϊκού κλήρου προς πορισμόν 

των προς τό ζην» *. Έν αύτώ τφ άκρωτηρίω Μελέχα υπήρχε πλήθος μονα¬ 

στηρίων, διά τά όποια δεν ήτο δυνατόν νά ΰπάρξη κοινή διοίκησις καί συν¬ 

τονισμός των κατευθύνσεων, αν δεν συνωκίζοντο. 

Θά συνέβη λοιπόν έν προκειμένω, δ,τι λέγεται καί περί τής μονής Γωνιάς 

Κισάμου, ή οποία συνωκίσθη τφ 1614-34 υπό των κτιτόρων της διά τής 

έν αυτή συναθροίσεως των έν τοις μονυδρίοις του ακρωτηρίου Σπάθα καλο- 

Υηρων. Οί Τζαγκαρόλοι, βοηθουμενοι από τούς Μουρτάρους, τούς Καλλονά- 

δες καί τούς Πατίστα2, θά συνήθροισαν τούς πολυπληθείς τού ακρωτηρίου 

Μελέχα καλογήρους, περί ών ή παράδοσις μαρτυρεί, εις τό νέον μοναστήριον 

τής *Αγίας Τριάδος3. Καί τούτο έπειδή τό τού "Αγίου Ίωάννου ήτο καί 

μικρόν καί εις μέρος απρόσιτον και πάντη άδενδρον καί άκαρπον τόσον, 

ώστε άργότερον νά μη έπιζήση τού νύν λεγομένου Γουβερνέτου4. 

τήσαντας ούκ ευσχημόνως βιοτεύειν, ινα σύ μεμνημένος του σοΰ πατρός τής επιείκειας, 

τής εύλαβείας, του φόβου Θεοϋ, καί ταΰτα έκτος δντος του σχήματος, τον αυτόν άναλά- 

βΐΐζ» μάλιστα δέ άναλαβών κατέχης ζήλον, τούς φαύλους των μοναχών καί καθηγουμέ¬ 

νων μεγάλα κλαίων, ότι τον κόσμον δήθεν άρνησάμενοι βοσκηματώδη βίον μετά του 

σχήματος εΐλοντο*. 

1 Εν & Το 3, Ένθ’ άν. Χρ. Κρ. Β' σ. 282. Πρβλ. καί Ψιλάκην, Ένθ’ άν. Β' 

παράρτημα σ. 51 κ. έ. 

2 "Απαντας τούτους τούς εύγενεΐς αναφέρει ό κώδιξ (έγγρ. άρ. 5) ώς κτίτορας καί 
χορηγούς. 

8 Εις τό άκραπήρι Μελέχα, έκτος τής μονής Αγίου Ίωάννου (Καθολικό) ύπήρχον 

ετι ή μονή τού Όσιου Όνουφρίου, ή μονή τής Όσιας Κυριακής εις Βλυχάδια, ή του 

Αγίου Ματθαίου εις Φρούδια, ή τού 'Αγίου Ίωάννου του Έλεήμονος είς Γκαλαγκάδω, 

ή τού 'Αγίου Παύλου, (όπου ή νυν τής Άγ. Τριάδος), καί πλήθος μεμονωμένων ναϋ- 

δρίων τοΰ Καθολικού ("Αγιος Αντώνιος, "Αγιος Γεώργιος Άπιδιώτης) καί τής 'Αγίας 
Τριάδος (έξωκκλήσια, έκκλησίαι μετοχίων). 

4 Την μονήν τής Κυρίας των Αγγέλων τοΰ Γδερνέτου, την καλούμενη ν σήμερον Γου- 

βερνέτο (τό), την παρά τό χωρίον Γδερνέτο (έρειπωμένον νύν), ευρον οι Τούρκοι τφ 

1645 άνεγειρομένην, ώστε νά πιστεύωμεν, οτι ή έν τή είσόδω της χρονολογία ,ΑΧΑΑ’ 

(1631) είναι πιστή όντως. Διότι ή έν τφ ύπερθύρφ τής μονής επιγραφή είναι πολλφ 

μεταγενέστερα (τοΰ παρελθόντος αίώνος), καί ή επί τοΰ τοίχου τοΰ ναΐσκου τοΰ κοιμη¬ 

τηρίου επιγραφή ΖΝΤ (=1548), άν δεν είναι τό κοιμητήριον τούτο τό αρχικόν ναΰδριον 

τού Γδερνέτου, περί δ έκτίσθη ή μονή, είναι καί εκείνη πλαστή. Πότε έγκατελείφθη τό 

Καθολικόν δεν γνωρίζομεν. Άλλ’άφοϋ άνεκαινίζετο καί αύτό, άρχομένου τοΰ ΙΖ' αίώνος, 

υπό την έπίβλεψιν τοΰ Ίερεμίου Τζαγκαρόλου, δέν υπήρχε λόγος νά έγκατα?.ειφθή διά 

νά κτισθή ανώτεροι νέα μονή, ή οποία νά τιμάται είς μνήμην τής Θεοτόκου (Κυρίας τών 

Αγγέλων) καί ούχί του 'Αγίου Ίωάννου, ώς τό Καθολικόν. Ίσως έρημωθέντφ 1645, 

προσηρτήθη είς τήν οίκοδομουμένην μονήν τοΰ Γδερνέτου, ή οποία καί έπήρετο ώς 
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Επειδή κατά τά αύτά σχεδόν έτη ή έξω τών Χανίων μικρά μονή τής 

Χρυσοπηγής ανακαινίζεται υπό τού Ιωάννου Χαρτοφυλακος, (προφανώς 

συνοικιζομένων τών μικροτέρων τής Κυδωνιάς μονών), καί άλλαι μοναί κατά 

τάς πρώτας τέσσαρας δεκαετηρίδας τού ΙΖ' αίώνος εγείρονται εν Κρητη ή 

συμπεραίνομεν ότι ή δλη κίνησις οφείλεται είς τούς ορθοδόξους Κρήτας 

εύγενεΐς, οΐιινες άποκτήσαντες υλικήν ίσχύν καί άναδείξαντες γονους ευπαι- 

δεΰτους, ανατιθέμενοι ήδη προς τούς λατίνους φεουδάρχας, ηθελον νά θερα¬ 

πεύσουν τήν πληγήν τού περιπλανώ μενού καλογηρισμοΰ καί ν άποτρέψουν 

τον κίνδυνον τής ούνίας ή εξωμόσεως. Αυτοί είναι οί έξοδεύσαντες τά τερά¬ 

στια ποσά, τά όποια θ’ άπήτησεν ή άνέγερσις ή διαρρύθμισις τοσούτων 

οικοδομημάτων καί λαμπρών άρχιτεκτονημάτων. 

Ή μονή, κατά τήν πρώτην εκατονταετίαν τής τουρκικής κατακτήσεως, 

φαίνεται ότι προώδευσε καί ηύξήθη είς κτήματα καί πλούτον. ’Άν έξ αρχής 

ήτο σταυροπηγιακή, δέν γνωρίζομεν. Γνωστόν όμιος είναι, ότι διά σιγιλλίου 

τού πατριάρχου Παϊσίου, έπί μητροπολίτου Γερασίμου τω 1744 κατηργή- 

θησαν τά σταυροπηγιακά αξιώματα τών έν Κρήτη μονών. Ίσχυσάσης δέ τής 

διατάξεως ταυτης έπί μικρόν, ό πατριάρχης Θεοδόσιος τφ 1769 άνέθηκε τήν 

φροντίδα τών έν Κρήτη μοναστηρίων καί μοναστηριακών χωρίων είς τον 

μητροπολίτην Ζαχαρίαν, καταστήσας αύτά ένοριακά. Τελικώς άνενεώθη ή 

σταυροπηγιακή αξία τών μοναστηρίων έπί Γρηγορίου Ε'2, τφ δέ 1836 ό 

Γρηγόριος ζ" άνεγνώρισε τό παλαιόν σταυροπηγιακόν δικαίωμα τής μονής 

καί έξέδωκε σιγίλλιον (έγγραφον άρ. 4), κατά παράκλησιν τών αδελφών τής 

άναδιοργανουμένης "Αγ. Τριάδος. 

Καί ειδήσεις μέν περί τών καθ’ έκαστον τής μονής δέν έχομεν διά τούς 

καί άλλως σκοτεινούς χρόνους τής τουρκοκρατίας. Ό Σαβαρή, περιηγηθεις 

τήν δγδόην δεκαετηρίδα τού ΙΖ' αίώνος τήν Κρήτην, αναφέρει τά κάτωθι περί 

τής μονής. «Ή είς τό μοναστή ριον τής "Αγίας Τριάδος άγουσα άφ’ υψηλών 

κυπαρίσσων καθωραΐζεταυ ή δέ αύλή αυτού είναι τετράγωνος, κύκλψ μέν 

έχουσα τούς οίκίσκους τών μοναχών, έν μέσφ δέ μικράν εκκλησίαν, τής 

οποίας ό πυλών καί τά πλάγια έκ πορτοκαλεών περικοσμεΐται, αίπνες λαμ¬ 

πρόν πέριξ σχηματίζουσαι περιστύλων, έξ εύωδιών τον αέρα καταφορτίζουσι. 

Τό μοναστήριον τούτο κέκτηται όλα τά προς τήν γεωργίαν χρήσιμα σκεύη, 

έχον ληνούς (πατητήρια) §ι’ έλαιον καί οίνον, καί ολα δσα ό αγροτικός 

βίος απαιτεί Ένφ δέ οί ιερείς ασχολούνται περί τό παρακαλεΐν τον θεόν 

κληρονόμος του και συνεχιστής καί τήν εορτήν τοΰ Αγ. Ιωάννου ετι καί ουχί τής Θεο¬ 

τόκου πανηγυρίζει. Τάς δέ μαρτυρίας τοΰ Ζαμπελίου έν τοϊς Κρητικοΐς Γάμοις περί τοΰ 

Καθολικού καί τής έν αυτφ διαμονής 150 μοναχών, ολως θειοροΰμεν ημείς τής λογοτε¬ 

χνικής τοΰ άνδρός φαντασίας αποκυήματα. 

1 Πρβλ. Χριστ. Κρήτη Α' σ. 4. 

3 Χρ. Κρήτη Β' ο. 229. 



300 Ν. Β. Τίοιιαδάκη 

κα'ι τελεΐν την θείαν λειτουργίαν, οί αδελφοί δίδονται εις ιούς κόπους τής 
γεωργίας. Τό μοναστήριον τούτο ομοιάζει με μικράν πολιτείαν, τής οποίας ή 
μέν κυβέρνησις παρέχει πλούτον, οί δέ πολΐται άψωσιωμένοι εις τά έργα 
των, διάγουσι βίον, φιλόπονον μέν, ήσυχον δέ και ευτυχή. Καίτοι συνεχώς 
έπισκεπτόμενοι τούς καλούς μας μοναχούς, ϊνα θηρεύωμεν, πάντοτε έπετυγ- 
χάνομεν παρ’ αύιόΐς πάσης θεραπείας και τιμής φιλόφρονος ξενίσεως1.» 

Από δέ τού χρονικού τής μονής πληροφορούμεθα τά βάσανα των μονα¬ 

χών από τάς καταπιέσεις τών γενιτσάρων. Αί καταπτώσεις έκεΐναι, ήθικαί τε 
καί ύλικαί, έ'φερον τήν μονήν εις τόσην πτωχείαν, ώστε να επαίτη χρήματα 
προς πληρωμήν τών φόρων καί τών χρεών της «από τάς ανωμαλίας καί 
ακαταστασίας τού καιρού, ανομβρίας καί ακαρπίας καί από τών κρατουντών 
ημών στενοχώριας... » (έγγρ. άρ. 1). 

Κατά τό μεσολαβήσαν βραχύ διάστημα από τής έξολούρεύσεως τών 
γενιτσάρων μέχρι τής ελληνικής έπαναστάσεως ή μονή ήδυνήθη ν3 άναλάβη. 

Άλλ’ ή έπανάστασις έγένετο αφορμή γενικής της καταστροφής. Ό σύγχρονος 
καί αύτόπτης τών γεγονότων εκείνων χρονογράφος τής μονής διά μακρών 
εκθέτει τά τής καταστροφής εν τφ κώδικι. Οί καλόγηροι δεν εγνώριζον τήν 
διάρκειαν τής έπαναστάσεως, δεν ήδύναντο ν3αποφασίσουν, εάν θά έμενον εις 
τό μοναστήριον, ή θά τό έγκατέλιπον. Άλλ* δτε οί τούρκοι έφάνησαν, άφή- 
σαντες τούς κεκρυμμένους θησαυρούς 2 και μόνον ολίγα τρόφιμα παραλαβόν- 
τες, άνήλθον εις τά ύπερθεν βουνά' οί δέ τούρκοι κατέκαυσαν τον ναόν, ερή¬ 
μωσαν τήν μονήν, άνεκάλυ-ψαν τούς θησαυρούς, καί δπερ δι3 ημάς σημαίνον, 

κατέστρεψαν τής μονής τούς παλαιούς κώδικας, τά βιβλία καί κειμήλια, έξ ών 
θά διεφωτίζοντο και ή ιστορία της καί ά'λλα πιθανώς γεγονότα τής τουρκο¬ 
κρατίας. Δεν έπανήλθον δ5 οί επιζήσαντες τών μοναχών εις τήν μονήν, είμή 
τφ 1827, δτε έξεδόθη υπέρ αυτών άδεια τού Μουσταφά πασά, έπιτρέπουσα 
τήν άνοικοδόμησιν τού τρούλλου καί τήν κατασκευήν θυρόφυλλων τών οικη¬ 

μάτων (έγγρ. άρ. 2). Άλλ’ επειδή ή έπανάστασις δεν είχε λήξει εΐσέτι, δεν 
ήδυνήθη ή μονή νά λειτουργήση κανονικώς. Καί άν έγινεν άνακαίνισις, μικρά 
θά ήτο, διότι ή κυρίως άνακαίνισις έγένετο κατά τά έτη 1831- 32, άφοΰ οί 
μοναχοί Καλλιόπιος καί Γρηγόριος καί ό ιερομόναχος 'Ιλαρίων Στρατηγάκης 
έλαβον νέαν άδειαν από τήν εξουσίαν (έγγρ. άρ. 3). 

Καί κατά τήν έπανάστασιν τού 1866 ή μονή έγκατελείφθη. «Παραιτη- 

θέντος τού κυρίου Γρηγορίου έκ τής ηγουμενικής ένεργείας, οί πατέρες δεν 
ήδυνήθησαν νά προβώσιν άμέσως εις νέαν εκλογήν, τών περιστάσεων ένεκα, 

1 Σ αβαρή, Κρητικαί Έπιστολαί' μετάφρασις Ζυγομαλά. Άθήναι 1843 σ. 133. Καί 
άλλοι περιηγηταί έχουν ειδήσεις εις τάς συγγραφάς των περί τοΰ μοναστηριού· άλλ’ήμεΐς 
παραπέμπομεν εις δ,τι οί ίδιοι άνεγνώσαμεν. 

2 Ό Πάσλεϋ, Ένθ’ άν. διηγείται, δα οί τοϋρκοι άνέσκαψαν καί τούς τάφους της 
μονής προς εΰρεσιν θησαυρών. 
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διότι εις έκαστος έσκέπτετο περί τής ιδίας ζωής, ώστε οί πλεΐστοι τούτων 
έφυγον τήδε κάκείσε. Έξ δσων δέ έμειναν έν ιή μονή έξελέγη επιστάτης 
αυτής προσωρινός ο έν ίερομονάχοις Κ' Μισαήλ, δστις έπεστάτησεν ολόκλη¬ 

ρον τριετίαν. Μετά δέ τήν έπάνοδον τής τάξεως έν τφ τόπω οί πατέρες συνελ- 
θόντες έξελέξατο (είο) ηγούμενον αυτών τον Μισαήλ, συμβούλους δέ τής 
μονής τον πρφην ηγούμενον κύριον Γρηγόριον καί τον εν ίερομονάχοις 
κύριον Άνανίαν... * (κώδιξ, έγγρ. άρ. 5). 

Κατά ιό 1901 διετάχθη ή διάλυσις τής μονής καί ή μεταφορά τών 
μοναχών εις Γουβερνέτο- άλλα χάρις εις τήν άντίδρασιν τών έν αυτή, ή διά- 

λυσις ανέσταλη. 
Ή μονή μέχρι τού 1866, δτε έγραφεν ό Παπαδοπετράκης, είχε δώδεκα 

μετόχια, τού Πρινοδάσου είς Στέρνες, εις Χωραφάκια, εις "Αγ. Παύλον, εις 
Καθιανά, είς Μουζουρά, είς Περιβολίτσα, καί του 'Αγίου Ίωάννου Έλεή- 

μονος είς Γκαλαγκάδω, έν άκροηηρίφ Μελέχα άπαντα, είς Τοπόλια Κισάμου, 
είς Χαροδιά Κυδωνιάς, είς Αγίαν Φοπεινήν Κυδωνιάς, είς Χαλέπαν, εις 
Καρύδι Άποκορώνου, καί είς Κακοδίκι Σέλινου. Είχαν δέ τά μετόχια ναούς 
ύπαγομένους είς ιό κυριαρχικόν. Ή δέ περιουσία των συνέκειτο έκ γαιών 
καλλιεργησίμιον καί αγριάδων 5.835 περίπου κιλών καί έκ δέκα χιλιάδων 
έλαιοδένδρων. ΙΑπέδιδον δ’ έν καιρφ ευφορίας τά μετόχια 5.430 περίπου 
κιλά γεννημάτων καί 6.310 μίστατα (63.100 όκάδας) ελαίου λ 

Είχε δ’ ή μονή, προ τής ελληνικής έπαναστάσεως μέν, κατά τον Πάσλεϋ, 

50 μοναχούς καί ιερομόναχους, έξ ών οί δέκα έμενον είς τά μετόχια — καί 
13 διακόνους, μετ’ αυτήν δέ (1834) μόλις δέκα έν τφ συνόλφ. Παλαιόιερον 
δ’ ό μέν Τοατηβίοτί; είχεν εύρει όλιγωτέρους τών πενη]κοντα, ό δοηηηιί 
(1778) δώδεκα καί ό δίοόοτ 18 2. Κατά δέ τήν από 1838 - 1866 εποχήν 
διέμενον έν τφ μοναστήρια) καί ύπεγράφοντο έν τοις πρακτικοΐς περί τούς 
τριάκοντα μοναχοί, ιερομόναχοι καί διάκονοι. Ό αριθμός των τφ 1871 
ήτο 16, τφ 1885 13, κατά τήν άπογραφήν τού 1881 εΰρέΟησαν 22 3, νύν δέ 
μόλις επτά είναι οί έν τή μονή άδελφοί, ών δύο διάκονοι, οί δ’ άλλοι 
ιερομόναχοι. 

“Οτι ή μονή δεν έστερήθη ποτέ μοναχών εγγραμμάτων φανερώνει καί 
ό ιστορημένος κώδιξ (άρ. 4) καί ό τής μονής (άρ. 14) γραφείς υπό γνώστου 
τής κοραϊστικής γραφομένης, αί έπιγραφαί καί αυτά τά διασωθέντα μουσικά 
χειρόγραφα καί έ'τι ή έκ τών άδελφών έκλογή έπισκόπιον. 

Ούτω προ μέν τού 1821 έχρημάτισαν άρχιεπίσκοπος Τυρνόβου ό άδελ- 

1 Κατά τον Πάσλεϋ ό ηγούμενος ίσχυρίζετο (1834), ότι παρήγεν ή μονή δυο μόνον 
χιλιάδας μίστατα ελαίου (άλλ’ είχε βεβαίως λόγον ν’ άποκρύπτη τό εισόδημα διά τάς 
κρατοΰσας περιστάσεις). *Ενθ’ άνωτ. σ. 22. 

2 Ρ 3.316 γ, "Ενθ’ άνωτ. σ. 22 - 3. 
3 Ν. Σ ταυ ράκη, Στατιστική τής Κρήτης. Άθήναι 1890 είς τον πίνακα 1δ σ. 154. 
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φός της μονής “Άνθιμος \ ό ιδιοκτήτης τής Χάρο δίας, και 'Ιεράς 6 Γεδεών 
εκ Κισάμου1 2 Τφ 1860 έξελέγη Κισάμου και Σέλινου ό προηγούμενος Γερά^ 

σιμός Στρατηγάκης καί τφ 1880 Ίεροσητείας ό προηγούμενος Γρηγόριος 
Π απαδοπετράκης. 

Άλλα και επιστολή του ηγουμένου του Γουβερνέτου Δαμασκηνού (περί 
το 1832-33) δημοσιευθεΐσα ύπο του Σ. Π. Βογιατζάκη 3 πληροφορεί ήμας 
περί τής ίδρΰσεως σχολείου έν τή μονή, εύθυς μετά την άνακαίνισίν της. 

Έν ΰστερογράφω δηλαδή δ ηγούμενος Δαμασκηνός πληροφορεί τον πανό¬ 

σιό μουσικολογιώτατον οίκονόμον (τον παραλήπτην προφανώς επιστάτην τής 
μονής) περί συνελεΰσεως ηγουμένων καί αρχόντων, ήτις θά έθεώρει την περί 
σχολείου άπόψασιν. Καί ή μέν πληροφορία αυτή είναι πως ασαφής. Άλλ’ εκ 
του κωδικός άρ. 16 εξάγεται δτι εν τή μονή συνετηρείτο ίδιον ελληνικόν 
σ; ολεΐον 4. Ούτω συναντώμεν εν αύτφ τάς κάτωθι σημειώσεις: 

1838 Σεπτεμβρίου 15 του διδασκάλου τήν τετραμηνίαν . . . γρ. 334 — 

Δεκεμβρίου 17 τή αυτή ημερομηνία του διδασκάλου τό 
διμηνιαΐον. » 166,20 

1839 Φεβρουάριου 23 έδώσαμεν του Ελληνικού διδασκάλου 
τό διμηνιαΐον. » 166,35 

Απριλίου 5 του ελληνικού διδασκάλου τήν τετραμη¬ 

νία ιαν προπληροταΐα. » 400 — 

Καί τά άποσταλθέντα βιβλία Ν. Ραββίνου σώματα 3 . » 57 — 

“Ιουλίου 24 εις τό Ελληνικού σχολίου. ;> 350_ 

1840 Φεβρουάριου 5 ήγοράσαμεν ένα μουλάρι από τά πωλη- 

θέντα δυο του Διδασκάλου Κυρίου Δαμα¬ 

σκηνού καί έπληρώσαμεν. » 1.100 — 

Απριλίου 4 τά ελλην. διδασκάλου διά τήν τετραμηνίαν . » 500 — 

Μαΐου 24 έδώκαμεν του διδασκάλου τήν τετραμηνιαΐαν » 500 — 

Αύγουστου 8 εις τάς εφημερίδας του 40 έτους .... » 80 — 

Νοεμβρίου. 4 του διδασκάλου τήν τετραμηνιαΐαν έδώκαμεν » 500 — 

1841 Απριλίου 16 εις τάς εφημερίδας . .. » 282 — 

1 Τούτου ό τάφος προ τής Ν. θύρας τοϋ προνάου, κατά τήν ιδίαν του βούλησιν, 

ταπεινοφροσύνης ένεκεν τά δέ άμφιά του έκάησαν ή διηρπάγησαν τφ 1821. 

2 Τούτον διεδέχθη ό επίσης έκ Κισάμου ανεψιός του Αυξέντιος (κατά τον Παπαδο- 

πετράκην· κώδιξ άρ. 17). 

3 Τρία Εκκλησιαστικά Γράμματα. Έφημερίς Κήρυξ 20, 21 καί 22 Φεβρουάριου 

1931. Χανιά (μέ λίαν ενδιαφέροντα σχόλια). 

4 Παράδοξον θά φανή, δτι άλιεΰομεν εκ κωδίκων πληροφορίας διά τήν λειτουργίαν 

των προ εκατονταετίας καί εγγύτερον σχολ,είων έν Κρήτη. Άλλα τά πάντα, καί τά κατά 

τήν έκπαίδευσιν καί τήν εκκλησίαν καί τό κοινωνικόν καί διοικητικόν σύστημα, εις βαθύ 

σκότος καλύπτονται μέχρι τού 1878 περίπου. Ούδέν συστηματικόν έγρά.φη ή έπεχειρήθη 
διά τήν ιστορίαν τής έν Κρήτη έκπαιδεύσεως. 
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Έκ των σημειώσεων νοείται δτι έδίδασκεν έν τή μονή ουχί δημοδιδά¬ 

σκαλος, «λλ’ ελληνοδιδάσκαλος, πιθανώς 6 εχων τάς σχετικάς γνώσεις έκ των 
αδελφών. Άργότερον δ“ ή μονή έπεχορήγησε καί τά έν τή πόλει Χανίων 
σχολεία, ως φαίνεται έκ τών^κάτωθι σημειώσεων του αυτού κώδικος. 

1844 Μα'ίου 19 έδαίσαμεν διά τά σχόλια των Χανίων . . . γρ. 1.100 

"Οκτωβρίου 22 έδώσαμεν διά τά σχολεία των Χανίων 
τον μισόν μισθόν τού έτους. » 1.575 

1845 Μαΐου 19. “Εδώσαμεν τήν δώσιν των δυο σχολείων εις 
Χανιά. » 1.5 ί 5 

“Οκτωβρίου 28. Έδώσαμεν διά τάς τουρκικός εφημερί¬ 

δας τής πόλεως. » 300 

Δεκεμβρίου 18. “Εδώσαμεν διά τήν σχολίου τό ήμισυ 
τού έτους. * . 1-575 

Αλλά, παρά τήν καταβολήν γροσίων 3150 κατ έτος (λίραι τουρκίας 30), 

έσυνέχιζον τήν συντήρησιν τού έν τή μονή σχολείου. 

1846 Αύγουστου 1 Σανίδια εξ διά τούς πάγκους τής εις 
Μοναστήριον σχολής.γρ· 54 

Νοεμβρίου 9. “Εδώσαμεν τού ταμείου διά τά σχολεία των 
Χανίων Κ. Κ. Μαλατάκη. » 1-575 — 

Δετικόν εις 10 γραμματικός καί δ χρηστομάθειας ... » 37,20 

1847 “Απριλίου 9. Έξόφλησις τού Κ. Πλοΰν [Μπλούμ] δι’ δσα 
έψωνήσαμεν από γραμματικαΐς χρηστο¬ 

μάθειες .- · ··.·■* 

Μαΐου 20 Έδώκαμεν διά τά καταστήματα των Χανίων 
τού Κ. Μαλατάκη Ταμία. * 1.575 — 

Ιουλίου 10. έδώσαμεν τήν έξαμηνιαΐαν τού Δασκάλου 
Κυρ Ζαχαρίου. » 500 

1848 “Ιουνίου 14. Έδώσαμεν τό ήμισι τού 48 έτους των 
εκπαιδευτικών καταστημάτων. » 1.575 — 

“Οκτωβρίου 24. Διά μισθόν τού διδασκάλου Ζαχαρίου 
β' δόσιν.  » 500 — 

1849. Ιανουάριου 31. Έδώσαμεν είς τά έκπαιδευτικά καταστή¬ 

ματα ιών Χανιών τού Κ. Άλεξάκη ... » 1.575 — 

Μαρτίου 12. “Εδώσαμεν τού Κου Ζαχαρίου 3 δόσιν διά 
τήν σχολήν τού Μοναστηριού ..... » 500 — 

Εις τρία βιβλία δέσιμον βιβλιοδέτου ... » 13 — 

“Απριλίου 28. Πάλιν διά τά έκπ. καταστήματα έδώσαμεν 
είς τον άνωθε. · 1-575 

1850 Ιουλίου 12. Έδώσαμεν είς τά έκπαιδ. καταστήματα των 
Χανίων τού Ν. Σιδεράκη ...... » 2.650 
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Ειδήσεις περί του ελληνοδιδάσκαλου Ζαχαρίου εχομεν χάρις εις τον 

Σ. Α. Σταυροΰδτ[ν. Ούτος εκθέτων τον βίον και τάς σπουδάς του έν τινι 

λιβέλλφ ή λέγει «Συνάμα ερωτήσατε νά μάθετε κα'ι περί εμού όπόσον υπήρξα 

ακριβής τηρητής των συμβουλών του πατρός μου, διότι επί τετραετίαν εμε- 

νον εκεί, διακουων τά ελληνικά μαθήματα παρά του Ίεροδιακόνου Ζαχαρίου 

Φυντικάκη, του εκ τής αυτής μέ υμάς κώμης των Κεφαλάδων όρμωμένου, καί 

δστις ώςχρηματίσας μαθητής του Κοΰμα καί επί έτη εξασκήσας τό του διδα¬ 

σκάλου των ελληνικών γραμμάτων επάγγελμα έν τε Ζακυνθω καί αλλαχού 

είχε καταστή δόκιμος ελληνιστής... » 

Εννοείται δτι καί μετά τό 1858 ή λειτουργία του σχολείου καί ή 

έπιχορήγησις των έν Χανίοις εκπαιδευτηρίων — εις καιρούς ειρηνικούς 

τουλάχιστον — έξηκολοΰθησεν, έως δ του ή έκπαίδευσις έγένετο μέλημα των 

δημογεροντιών, διαχειριζομένων τάς μοναστηριακός περιουσίας 1 2 Άργότερον 

δέ (1881) τά χριστιανικά μέλη τής Γεν. Συνελευσεως των Κρητών συνέταξαν 

κανονισμόν, δΓ οΰ συνιστώντο Έφορείαι Σχολικοί, αΐτινες έλάμβανον τό δέκα- 

τον των ακαθαρίστων μοναστηριακών προσόδων3. Άπό δέ τοϋ 1892 ίδρΰθη 

ίεροδιδασκαλείον έν τή μονή, προς καταρτισμόν διδασκάλων καί ιερέων, τού 

οποίου ή διεύθυνσις κατ’ άρχάς μέν άνετέθη εις τον Δωρόθεον Κλωναράκην, 

τον κατόπιν Κισάμου καί Σέλινου, είτα δέ εις τον Χρύσανθον Τσεπετάκην, 

τον κατόπιν Ρεθυμνης καί Αύλοποτάμου. Έλειιοΰργησε δέ τό ΐεροδιδασκα- 

λείον μέχρι τού 1896 4 καί κατόπιν επί Κρητικής Πολιτείας, τά δέ τελευταία 

έτη ως «Ιερατική Σχολή» έλειτοΰργησε καί πάλιν έν τή μονή. 

Ή μονή χέκτηται βιβλιοθήκην έξ 700 περίπου τόμων, έξ ών πολλαί 

καί καλαί εκδόσεις αγίας Γραφής καί τινες αρχαίων συγγραφέων καί άλλα 

ενδιαφέροντα συγγράμματα καί φυλλάδια5. Συνεστήθη δέ, κατά την ιδίαν 

του μαρτυρίαν, επί τής πρώτης ήγουμενείας τού Γρηγορίου Παπαδοπετράκη 

(1862- 4) καί ηΰξήθη έκ των υπό των θνησκόντων αδελφών καταλειπομένων 

βιβλίων. Οί κώδικες τής μονής, ών κατάλογον, συντεθέντα υπό τού έπιμελώς 

περί τά τοιαύτα ασχολούμενου φοιτητού τής φιλολογίας κ. Σ. Βογιαιζάκη, 

παραθέτομεν εις τό τέλος τής παρουσης μελέτης, δεν είναι ούτε πολλοί ούτε 
λίαν αξιόλογοι. 

1 Ο Μαινόμενος Κακεντρεχής επιστολή ανοικτή Β'. έν Άθήναις 1895 σ. 67 - 8 (ορα 
καί Βογιατξάκην ένθ’ άνωτ.). 

2 Των μοναστηριακών περιουσιών άνέλαβον την διαχείρισιν αί δημογεροντίαι άπό 
τοΰ 1870, ψηψισθέντος ειδικού Κανονισμού. “Ορα Σταυράκην, Ένθ’άν. σ. 203 -4. 

3 Ό Πατρ. Κων/λεως Ιωακείμ ό Γ’ άπέλυσεν άπό δ Όκτωβρ. 1881 εγκύκλιον πρός 
τάς έν Κρήτη σταυροπηγίου; μονός, καλών αύτάς νά μή υπακούσουν είς την άπόφασιν. 

4 Πρβλ. Ίεροδιδασκαλείον έν 'Αγία Τριάδι· τά κατά τό δεύτερον έτος 1893 - 1894, 

Έν Χανίοις, τυπογραφεΐον Γεν. Διοικήσεως Κρήτης 1894 καί: Ίεροδιδασκαλείον έν 
Αγίρ, Τριαδι, Τά κατα τό τρίτον έτος 1894 - 95. Έν Χανίοις, τυπογραφεΐον τής Γεν. 
Διοικήσεως Κρήτης 1896. 

Την βιβλιοθήκην κατέταξα το παρελθόν θέρος (1932), διε χάριν τής παρούση^ 
μελέτης έφιλοξενούμην έν τή μονή. 
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Β' 

ΑΙ ΕΠΙΓΡΑ ΦΑΙ 

1. (1613) 

"Υπερθεν τής θύρας τής αποθήκης οίνου επί τριγωνοειδούς πλακός, 

ΤΗΔΕΝ1 ΠΑΙΟ 

ΟΕΜΕΛΗΣ φίΛΕ 

ΧΡΥΟΟΚΟ 

ΜΗΟ ΔΙΟ 

ΝΥΟΟΟ 

,Α X I Γ 

(Τν/δ' ενι παϊς Σεμέλης, φίλε, χρνσοκόμης Διόννοος αχιγ'). 

2. 

Έπί τού τοξοειδούς υπερθύρου τής τού ελαιοτριβείου θύρας: περιστερά 

κρατεί κλάδον έλαίας, εκατέρωθεν δ" έχαρ άχθη σαν: 

ΤΟΥ ΕΛΕΟΥΟ ΟΟΥ ΚΕ ΠΛΗΡΗΟ Η ΓΗ 

(παρετυμολογηθέντος τού ελέους είς ελαίου). 

3. (1631) 

Έπί τού πυλώνος, άνω έπί πλακός, κάτωθι τού σημερινού κωδωνοστασίου: 

ΗΝ ΚΑΙ ΗΝ, ΚΑΙ ΗΝ ΑΛΛ’ ΕΝ ΗΝ, Ε£Ί ΚΑΙ Ε<ΓΑΙ 

Φυυο, και Φυυο, και φωο, αλλ’ εν φυυο 
Εΐε θο οΝτυυο ,αχλα 

4. (1632) 

Έπί τής έσω καμάρας τού πυλώνος, έπί πλακός ήν έκράτει διά τού 

ράμφους περιστερά: , 

,ΛΧΛΒ ■ 

1632 

5. 

Είς τήν πρός νότον θύραν τού περιβόλου τής μονής: 

ΑΝΘΡΙΈΠΟΟ [υϋΝ ΜΕΜΝΗΐΟΟ ΤΗΟ ΚΟΙΝΗΟ ΤΥΧΗΟ, 

ΘΝΗΤΟΟ ΠΕφΥΚϋϋΟ ΤΑ ΟΓΊΙΟΟ) ΠΕΙΡΟ) ΒΛΕΠΕΙΝ 

Διαστάσεις 1,25χ0,12 μ. Ή επιγραφή έφθαρμένη- θά ήδΰνατο νά 

συμπληρωθή καί: άνθρωπος, [εί' μέμνη]σο. Πρβλ. τά ρητά ταΰτα είς τάς 

Επετηρις Εταιρείας; Βυζαντ. Σπουδών, έτος© 20 
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παροιμίας άρ. 437 και 268, ας έδημοσιευσαμεν μετά τοΰ Σ. Π. Βογιατζάκη: 

Σημειώματα εκ της Ί. Μονής Γωνιάς, Χανιά 1931. 

6. 

Έπ'ι τοΰ υπέρθυρου τής Τραπέζης (εστιατορίου), σχετλιαστική των αγα¬ 

θών, όσων οί μονάχοι γεύονται: 

Ί-Α!. Α1. ΟΝΤωΟ ΔΗ ΜΕΤΑ ΛΑΙΜΟΝ ΑΠΑΝΘ’ ΟΜΟΤΙΜΑ 

7. 

Είς την πρόσοψιν τοΰ ναοΰ άνω, τά άλυτα εισέτι μυστηριώδη γράμματα: 

Β Γ Υ Θ Τ Π 

άτινα άλλοι άλλως συνεπλήρωσαν, άνεπιτυχώς μέχρι σήμερον1 2. 

8. 

"Υπερθεν τής κεντρικής θΰρας τοΰ προνάου, δηλωτική τής εν τφ ναφ 

λατρείας τής "Αγίας Τριάδος: 

£10 ΟΘ ΕΝ ΤΡΙΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΝ2 

9. 

Εκατέρωθεν τής αυτής θΰρας τοΰ προνάου επί πλακών δεξιά ή Λατι¬ 

νική, αριστερά ή Ελληνική. Αναδημοσιεύεται μεθ’ ικανών, άλλ’ ελαφρών 

βελτιώσεων 3. 

ΡβΑΕΟΕΑβΟ Α 5ΙΝV ΖΑΝΟΑβΟΙ-ΑΕ ΡβΟ ΟΙ ΕΞ ΕΥΓΕΝΙΟΝ ΦΥΝΤΕΟ ΤΗΟ ΤΩΝ ΤΖΑΝ[ 

5ΑΡΙΑΕ ΟβΕΤΙ ΗΙΕΡΕΜΙΑ5 5ΑΡΙΕΝΤΙ55Ι ΚΑΡΟΛωΝ ΦΥΛΗΟ ΙΕΡΕΜΙΑΟ Ο ΟΟΦωΤΑ- 

Μνδ,ΕΤ ΕΑνβΕΝΤΐν5 50ΕΕβΤΙ55ΙΜ0ν5 ΤΟΟ ΑΑΥΡΕΝΤΙΟΟ ΤΕ Ο Θ|ΑΥΜΑΟΙΟΟ ΟΙ 

ΟΕβΜΑΝΙ, ΑΜΒΟ, 5Α0ΚΙΡΙ0Ι ΕΤ ΙΝΙ ΑΥΤΑΔΕΛΦΟΙ ΑΜΦΟ) ΘΥΤΑΙ ΚΑΙ ΑΖΥΓΕΟ 

νθΕ3, ΜΑΟΝΑ 0νΜΙΜΡΕΝ5Α ΕΤ Α ΧΕΙΡ! Π|θΛΛΗ. ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ. ΤΑΔΕ ΕΔΟΙ- 

ΟβΙΜΟΝΙΑ ΤΑΕΙΑ 0Ε$5ΕβνΝΤ; 11_Ι_Ε ΜΑΝΤΟ· Ο ΜΕΝ ΓΑΡ ΤΟΥΡΓΟΥ 1ΚΑ|Νωθ 

ΕΝΙΜ 3νΡΡ!0ΙΕΝΤΕβ ΙΝ0ΕΡΤΙ5 1_Α ΑΤΑΜΕΝΟΟ ΟΟΙίϋΟ ΑΦΥΠΝ0)ΟΕΝ· Ο ΔΕ 

ΒΟβΕΜ ΙΜΡΕΝϋΐΤ ΕνΜςνΕ ΟΟΝ ΤΟΝ | ΑΥΤΟΝ ΕΚΟΙΝω ΟΚΟΠΟΝ ΕΧΙϋΝ 

ΡΕΟΙΤ ΗΟΝΕ5ΤΕ, ΗΟ νΕβΟ ΡβΟΡΑΟΑ ΤΟΥΑΕΙΠΕΟ ΕΞΕΠΕΡ|ΑΝΕ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΤΕΡΙ- 

ΤΟβ ΙΕΕΙΝ/5 νθΤΙ δνΡΡΕΕνίΤ βΕϋ ΚΑΛΛΗ ΤΟΥΤΟΝ ΝΑΟΝ ΕΚ ΘΕΜΕΛΙΟΝ] 

<}ννΜ ΕΤ ΗΟΟ ΡΕβΡνΈΟΗβνΜ Ρν ΑΝΗΓΕΙΡΕ '{* Ί ,ΑΧΛΔ 

ΝΡΙΤν5 ΤΕΜΡΕνΜ ΙΝ5ΤΑνβΑνΐΤ 

1 Ύπό μέν τοΰ Ρ&δίεγ, ύφ1 οΰ έδημοσιεύθη (Κ.006Γ1: Ραείεγ, Ττανβίδ ίπ 

θείε I σελ. 21 και αυτόθι σημ. 12): 

Βάθος Γνώσεως, "Υψιοτος Θεός Τριουπόοτατος, Παντοκράτωρ 

υπό τοΰ Γρ. Παπαδοπετράκη, (εν τή χειρογράφφ του Ίστορίφ) 

Βαίνε, Γήϊνε, “Υμνηοον Θεόν Τριουπόοτατον Παντοκράτορα 

υπό δέ τοΰ Ν. I. Παπαδάκη, 

Βενετίας γόνοι ' Υχρίοτου θεράποντες τάδε πεποιήκααιν. 

(Βλ. συμπλήρωσιν τής έν 'Αγ. Τριάδι έπιγρ. «Χριστ. Φως» Ζ' σελ. 47-8. Χανιά 1922). 

2 Έδημοσιεύθη έλλιπώς ύπό τοΰ Ρπδ1εγ ένθα άνωτ. σελ. 21 σημ. 11. 

8 Έδημοσιεύθη ή μέν λατινική εν δοηηΐηΐ, Υογ&^β εη Οτέεε βί εη Τητηαΐβ 1801 

'<
 Λ

 :Λ
 <

* 
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10. 

Είς τήν θΰραν τοΰ προνάου τήν προς τον κύριον ναόν (εσωτερικήν), 

έν τώ γείσφ άνω, καί έν μια γραμμή επιγραφή νεωτέρα (πιθανώς 1830), 

κεφαλαιογράμματος, άνευ συντομογραφιών. 

ΟΥΡΑΝΟΣ ΠΟΛΥΦΩΤΟΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΕΔΕΙΧΘΗ ΑΠΑΝΤΑΣ 

φΐϋΤΑΓίυΓΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΠΙΟΤΟΥΘ ΕΝ Ο) ΕΣΤίϋΤΕΣ ΚΡΑΥΓΑ- 

ΖΟΜΕΝ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΣΤΕΡΕΙϋΣΟΝ ΚΥΡΙΕ ΑΜΗΝ. 

11. (1856) 

Είς τον τοίχον τής κλίμακος τής άγοΰσης είς τά άνω παρεκκλήσια επί 

πλακάς: 

ΔΓ ΙΔίυϋΝ ΕΞΟΔΟ)Ν ΤΟΥ ΚΤΙ 

ΤΟΡΟΣ ΤωΝ ΑΝΟΙΘΕΝ ΠΑΡΕΚΚ 

ΛΗΣίυϋΝ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΙΕΡΟ 

ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ 1856 

ΜΑΪΟΥ Κ' 

12. (1854) 

Εις τό ύπέρθυρον τοΰ άνω παρεκκλησίου των "Αγίων "Αποστόλων 

(διάστασις 1,17 χ0,05 μ.). 

ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΗ ΔΓ ΕΞΟΔ03Ν ΤΟΥ ΠΑΝΟΣ1111ΤΑΤΟΥ Κ. 

• ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ.. ΕΝ ΕΤΕΙ 1854 ΜΑΙ. 5 

13. (1854) 

Αυτόθι, ΰπερθεν τής προθέσεως (εντός παραλληλογράμμου 0,40χ0,20 μ.) 

ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΚΥΡΙΕ ΤΟ)Ν ΔΟΥΛΟ) 1854 

ΝΣ8 ΠΑΡΘΕΝΙ8 Κ'. ΠΑΡΘΕΝΙ8 ΤΟ)Ν Μα1Φ ^ 

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧϋϋΝ ΤΥΑΙΑΝ8 ΣΒΙ; 

Τ'. Γ\ Κ'. ΑΔφ'. ΑΡΓΥΡΗΣ Γ' Κ" ΑΔ 

14. 

Είς τό ύπέρθυρον τοΰ άνω παρεκκλησίου τής Σταυρώσεως (διαστάσεις 

0,52x0,05 μ.). 

ΠΡΘ. ΙΕΡΟΜΧ. 1854 ΙΟΥΛΙΟΥ 7 

νοί. I ρ. 358-9, Κ.. ΡαεΙβγ, ΤτπνεΐΒ ΐπ θείε. Ι,οηάοη 1837 νοί I σ. 21 σημ. 12, άμερό- 

τεραι δ* όρθώς ύπό Στεφ. Ξανθουδίδου, έν Αθήνας ΙΕ' σ. 108-9, οπού καί είκών 

τής Ελληνικής ειλημμένη έκ χάρτινου έκμάγματος τής επιγραφής. 
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15. 

Αυτόθι είς την πρόθεσιν (0,35x0,33 μ.). 

ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΚΥΡΙΕ ΤΙΒΝ 

ΔΟΥΛΟΙΝ ΣΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙ 

β Κ'. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΤωΝ ΙΕΡ 

ΟΜΟΝΑΧϋϋΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

ΣΒ'. Τ'. Γ'. Κ’. ΑΔΕΛφ'. ΑΡΓΥ 

ΡΗΟ Γ'. Κ'. ΑΔΕΛ'. 1854 

ΙΟΥΛΙΟΙ 7 

(Αϊ συντομογραφίαι Κ/. = και, ΣΒΓ. = Συμβίας, Τ'. Γ'. Κ'.ατέκνων, 

γονέων καί). 

16. 

Εις τον εξωτερικόν τοίχον του δεξιού χορού τουν κεντρικού ναού κεχά- 

ρακται ή χρονολογία 1832. 

17. 

ΕΙς τό δστεοφυλακιον τό έν τη ΝΑ. πλευρά τής μονής. Έν τή εξωτε¬ 

ρική θυρα, τή εσχάτως κλεισθείσκ], εις τό τοξοειδές ύπέρθυρον, ου ή διάμε¬ 

τρος 1,34 μ. 

0) ΘΑΝΑΤΕ ΘΑΝΑΤΕ ΘΑΝΑΤΕ Τ0)Ν ΗΟΧΘίϋΝ ΠΕΡΑΟ ΚΑΙ ΟΟίΤΗΡΙΑΟ ΛΙΜΗΝ 

Ο ΜΟΚ5 Ο ΜΟΚ5 Ο ΜΟΚδ’ ΕΚνΜΝΑΚνΜ ΡΟΚΤν5 ΕΤ ΜΕΤΑ 5Αί_νΤΐ5 

Έν τή χαράξει και μεταφράσει βεβαίως τό ορθόν θά ήτο οτυπιπαταπι 

πιοΐα εί; ροτίιΐδ εαίιιΐίδ. Καί ή στίξις ελλιπής. 

18. 

Αυτόθι, άνω του υπέρθυρου γλυπτή παράστασις κρανίου καί χιαστί 

δίκελλα καί σκήπτρον καί ή επιγραφή, έφθαρμένη (0,42X0,04). 

ΤΑ ΣΚΗΠΤΡΑ Ο ΘΑΝΑΤΟΟ ΤΑΙΟ ΔΙΚΕΛΛΑΙΟ 

ΕΞΙ ΟΟΙ 

19. 

Εντός του Όστεοφυλακίου καί εις την θΰραν τής κρυπτής των οστών 

(προς Β.) εν μέσφ, κάτωθι τής άψιδος: 

ΕΠΙφΑΝΟΝ ΤΟ ΠΡΟΟΙΟΠΟΝ ΟΟΥ ΚΑΙ ΟΟΙΘΗΟΟΜΕΘΑ 

(διαστάσεις 0,92χ0,03 μ.). 
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20. 
Εκατέρωθεν εις τά αετώματα του εικονοστασίου τής κρυπτής. Εντός 

ισοσκελών τριγώνων διαστάσεων 0,54 X0,95. Είς τό δεξιά τω είσερχομένφ: 

οταν ΥΥΐυΘυυ πανταο 
ΕΛΚΥΟΟ) ΠΡΟΟ ΕΜΑΥΤΟΝ 

ΟνΜ ΕΧΑΕΤΑΤν$ ΡνΕΡΟ ΟΜΝ[Ε$] 

ΤΡΑΗΑΜ ΑΟ ΜΕ ΙΡ$νΜ 

(κάτωθι νεωτέρα εΐκών του άρχοντος Μιχαήλ, κατωτέρου γλυπτόν οίκόσημον 

των Τζαγκαρόλων). 

21. 
Είς τό αριστερά αέτωμα ϊσομεγέθως 

ΙΕΖ 
ΤΑΔΕ ΛΕΓΕΙ ΚΟ 

ΕΛΘΕΤυυ ΠΝΑ ΕΙΟ ΤΟΥΟ ΝΕ 
ΚΡΟΥΟ ΤΟΥΤΟΥΟ ΚΑΙ ΖΗΟΑΤωΟΑΝ 

ΗΑΕΟ ϋΙΟΙΤ ΟΝ$ 5δ Ν/ΕΝ1 δΡΙΡΙΤνδ ΕΤ ΙΝΡΕΑ 
ΙΝ ΜΟΡΤνΟδ ΙδΤΟδ ΕΤ ΡΕνίνίδΟΑΝΤ 

(Κάτω είκών του αγίου Σισώη, καί γλυπτόν οίκόσημον λευκόν, άνευ 

παοαστάσεώς τίνος). Ή ρήσις έκ του Ιεζεκιήλ. Όμοιου περιεχομένου επι¬ 

γραφή υπάρχει καί έν προσεχώς ύπ’ έμοΰ εκδοθησομένη εϊκόνι τής Κρίσεως 

του ναοΰ 'Αγ. Ανάργυρων Χανίων. 

22. 

Αυτόθι, δεξιά είς κτιστόν πλαίσιον δι" εικόνα, επί τής άνω πλακός: 

ΗΓΙΑΟΕ ΤΟ ΟΚΗΝΟΙΜΑ ΑΥΤΟΥ ΟϋΥΙΟΤΟΟ 1 

δΑΝΟΤΙΕΙΟΑνίΤ ΤΑΒΕΡΝΑΟνυ/Μ $ν 
νΜ ΑΕΤΙδδΙΜΝ/8 

έκ των του Δαυίδ Ψαλμών 45,2. (διαστάσεις 0,50χ0,075 μ.). 

23. 
Αυτόθι αριστερά ομοίως 

ΓΗ Ε1 ΚΑΙ ΕΙΟ ΓΗΝ ΑΠΕΛΕΥΣΗ 
ΤΕΡΡΑ Ε$ ΕΤ ΙΝ ΤΕΡΡΑ ΡΕϋΙΒΙδ 

(διαστάσεις 0,41 χ0,055 μ.). 

1 Έδημοσιεύθη υπό του Ραείογ, "Ενθ’ άν. σελ. 22 σημ. 16. 
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24. 

Εις την εσωτερικήν ανατολικήν πλευράν του οστεοφυλακίου είς αχι¬ 

βάδα μέ κιονίσκους επί τής πλακάς- (κατά παράδοσιν εκεί φυλάσσονται τά 

οστά των κτιτόρων). 

ΟΟΙΑ ΚΑ! ΕΥΟΕΒΗΟ ΕΠΙΝΟΙΑ ΘΥΟΙΑΟ ΠΡΟΟΑΓΕ1Ν ΕΞΙΛΑΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙ ΤΗΟ ΤΟΙΝ ΤΕΘΝΗΚΟΤΟΙΝ ΑΜΑΡΤΙΑΟ1 

Έκ του Β' Μακκαβαίων 12,45. (διαστάσεις 0,42 X 0,03 μ.). 

25. 

Εις τό άνωθεν του οστεοφυλακίου ναΰδριον του Σωτήρος εις τούς τοί¬ 

χους χρονολογίαι κεχαραγμέναι έν τω τοίχφ, ών αί παλαιότεραι 1718, 1731, 

1826. Εις δέ τό τής εισόδου ύπέρθυρον (διαστάσεις 1,16χ0,04 μ.). 

ΝΟΥΟ ΕΟΤΙΝ, Ο ΔΙΑΚΟΟΜΙΟΝΤΕ, ΚΑΙ ΠΑΝΤίΒΝ ΑΙΤΙΟΟ 

26. 
Διξια τού πυλώνος χάραγμα: 

ρ οο ορ ΟΟΗΙΝ 

1707 

Έπί δέ τής ξύλινης θΰρας τού πυλώνος επί τής έσω επιφάνειας χάρα¬ 

γμα: 1787. 

27. (1847) 

Είς τό Γουμενειό, έπ'ι τού υπέρθυρου τού Συνοδικού (αιθούσης υποδο¬ 

χής καί συνεδριάσεων). 

ΣΥΝΑΧΘΗΤΕ ΙΝΑ ΑΝΑΓΓΕΙΛϋϋ ΥΜΙΝ, ΣΥΝΑΧΘΗΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥ¬ 

ΣΑΤΕ ΜΟΥ 

ΟΙ ΔίωΚΟΝΤΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ 

28. (1847) 

Εις τό ύπέρθυρον τής εν τω ξενώνι αιθούσης τού Επισκόπου: 

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΦΥΛΑΟΟΟΝΤΕΟ ΚΡΙΟΙΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΝΤΕΣ 

[ΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΝ 

29. (1872) 

5Επί τής κλίμακος τής άγοΰσης εις τον ύπερθεν τού συνοδικού ξενώνα, 

κόσμημα καί εκατέρωθεν άνά δύο οι αριθμοί 1872 καί κάτω: 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΘΙΜΟΥ ΙΕΡ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ 

1 Έδημοσιεύδη υπό τού αυτού, "Ενθ’ άν. 
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30. (1884) 

"Υπερθεν τής θύρας τού κωδωνοστασίου, είς ύφος 4 μ. περίπου από 

τού θόλου επί πλακάς: 

ϋύΚΟΔΟΜΗΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗι 

ΜΑΞ1ΜΟΥ ΙΕΡΟΔ1ΑΚΟΝΟΥ ΚΑΣΤΑΝΗ 

ΕΝ ΕΤΕΙ 1881 

31. 

Είς κτιστόν νιπτήρα (νύν άχρηστευθέντα) έναντι τού ήγουμενείου, 

ό καρκίνος: 

ΝΙΥΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ 

ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΥΙΝ 1 

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

1. 
"Ετει 1804. Διαστάσεις 0,40χ0,70μ. 

[Έπι χάρτου νυν προοκολληθεντός λινω παννίω προς διατήρησιν άνω σφραγ'ις 

εχονοα εν μέσω μεν εικόνα της <Αγίας Τριάδος, κύκλω δέ * της 'Αγίας 

Τριάδος * των Μονρτάρων * .Τό Ο τον ΟΙ εσχημάτισται 

δι όψεων και κοσμήματος* ή γραφή λίαν έπιμειιελημένη]. 

Οί τήν ύπ’ ουρανών νοητώς διαυγάζοντες, αστέρες ύπέρφωτοι τού νοητού 

στερεώματος. Πανιερώτατοι, υπέρτατοι καί Θεοπρόβλητοι Μητροπολΐται, 

Θεοφιλέστατοι καί Λογιώτατοι Αρχιεπίσκοποί τε καί Επίσκοποι. Πανοσιώ- 

τατοι ηγούμενοι καί Προηγούμενοι, των Τερών καί Ευαγών Μοναστηρίων, 

καί άρχιμανδρίται. Σεβασμιώτατοι πνευματικοί. Αίδεσιμώτατοι Οικονόμοι. 5 

Όσιώτατοι Ιερομόναχοι, καί μοναχοί. Ευλαβέστατοι Τερεΐς καί Τεροδιά¬ 

κονο ι. Έντιμώτατοι Αρχιερατικοί επίτροποι, καί οί λοιποί κληρικοί έκάστης 

πόλεως καί επαρχίας. Εύγενέστατοι καί χρίσιμοι "Αρχοντες. Τιμιώτατοι προε- 

στώτες, των Πόλεων, καί χωρίων. Χρησιμώτατοι πραγματευταί’ Θεοκυβέρ- 

νητοι καραβοκύριοι καί ναύται. Θεοδίδακτοι πρωτομαγίστορες, καί μαγίστορες 10 

παντοίας τέχνης καί Έπιτηδεύσεως. Φώόπονοι καί Φιλόξενοι Γεωργοί. Καί 

1 Δεν ήδυνήθημεν νά τυπώσωμεν τάς έπιγραφάς μετά των τόνων, άλλ’ αί πλείσται 

έχουν όρθώς ώς προς τά πνεύματα καί τον τονισμόν. 
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Λοιποί πάντες Ευλογημένοι χριστιανοί. "Έθνος άγιον και κλήρος έπιπόθητος, 

κα'ι χρηστεπόνυμος Λαός. "Από μεγάλου έως μικρού υμών. Τους μέν, δουλι- 
κώς προσκυνοΰμεν. Τους δέ αδελφικώς άσπαζόμεθα· πάντες ημείς οί ευτελείς 
Πατέρες, Ιερομόναχοι τε κα'ι μοναχοί, τής Τέρας και Σεβάσμιας Πατριαρ- 

5 χικής κα'ι Σταυροπηγιακής Μονής, επονομαζομένης τής "Αγίας Τριάδος. Και 
δεόμεθα του Αγίου Θεοΰ ημών, ΐνα διά πρεσβειών τής πανάγνου αγίας 
αΰτοΰ μητρος τής κυρίας Τριμάρτυρος, χάρις εΐη ύμΐν καί ειρήνη καί "Έλεος 
από Θΰ ΓΙαντοκράτορος, καί Κυρίου ημών Ίΰ Χΰ. Ευχή δέ ευλογία καί 
Συγχώρησις παρά τών ευτελών καί έλαχίστων ημών:. Γνωστόν οΰν έστω 

10 πάσιν ήμΐν, δτι εν τή Ήμετέρα Πατρίδι, τή πρφην δηλαδή περιψήμφ νήσφ 
Κρήτη, Κατά τήν επισκοπήν Κυδωνιάς, εν τφ 5Ακρωτήρια) τής μελέχας, δια- 
τελεϊ τό παρόν "Ιερόν Μοναστήριον, Τιμόμενον έπ" δνόματι τής "Αγίας καί 
ζωαρχικής Τριάδος, καί έπιλεγόμενον τών τζαγκαρόλων πάλαι μέν διήλθε εν 
ευημερία καί ευτυχία, τά νυν δέ από τάς άνομαλίας καί ακαταστασίας του 

15 καιρού, ανομβρίας καί ακαρπίας, καί από τών κρατουντών ημών στενοχω* 

ρίαις Διά τάς αμαρτίας ημών κατήντισεν εις εσχάτην πτωχείαν καί δυστυχίαν. 

"Ωστε ουδέ τά προς τάς χρείας τών αδελφών τών ήμετέρων ευπορουμεν· οΰτε 
τά συχνά δωσήματα, βάρη καί τέλη τών κατά καιρόν ζητοΰντων ημών δυνά- 

μεθα άποδοΰναι. Καί ου μόνον τούτο, αλλά καί εις ανυπόφορα καί μεγαλώ- 
20 τατα χρέη επέσαμεν, καί οΰτω κινδυνεύει κατά πολλά τοιουτος τόπος έντιμος 

καί άγιος, έρημωθήναι εις τό παντελές. "Όθεν ημείς οί ευτελείς αδελφοί καί 
πατέρες, του αΰτοΰ άγιου Μοναστηριού, "Ιερομόναχοι τε καί μοναχοί, βλέ- 
ποντες τήν τόσην μας στενοχώριαν, καί οΰκ" έχοντες που τήν κεφαλήν κλΐναυ 
χάριν άντιλήψεως καί βοήθειας έγνωμεν προσδραμεΐν εις τά φιλόχρηστα 

25 σπλάγχνα ημών τών φιλελεημόνων χριστιανών καί δή πέμπομεν εκ τής 
Συνοδείας ημών, τον Πανοσιώτατον εν "Ιερομονάχοις, Κύριον κυρ Καλλιό- 

πιον, άνδρα τίμιον καί σόφρονα- καί άξιοΰμεν, καί παρακαλοΰμεν πάντας 
υμάς, δέξασθε οΰν αυτόν χάριν ελέου καί βοήθειας δι’ αγάπην του Θΰ, καί 
δεχθήτε αυτόν έν ίλαρώ προσοόπφ, καί φαιδρώ τφ δμματι, καί όρέξατε αΰτφ 

30 χείρα βοήθειας ό μέν λόγω, 6 δέ έργω. Συνδράμετ®^αί συνεργήσητε καί Βοη¬ 
θήσατε αυτόν, μέ Ελεημοσύνην Πλουσωπάροχον;®. αρκετήν, διά τον κύριον, 

τον άντιδιδόντα χάριν αντί χάριτος, άνεχθήτε λέγω πάλιν ώ ευσεβείς καί φιλό- 

χριστοι τον ρηθέντα κυρ Καλλιόπιον, ώστις επιφέρει μεθ" εαυτοΰ, "Ιερά καί 
"Αγια Λείψανα. Τοΰτε οσίου "Ακακίου μέρος/ ".Η αγία Κάρα του όσιου 

35 Γερασίμου· μέρος του αγίου όσιομάρτυρος Αναστασίου του πέρσου. Μέρος 
του αγίου ίερομάρτυρος Χαραλάμπου’ μέρος του οσίου Γερασίμου του έκ 
Πάτμου. Και μέρος έκ τών οσίων Πατέρων τών έν Κρήτη. Προς αγιασμόν 
τών ευλογημένων οίκων υμών, καί έπίδοτε αΰτφ έκαστος κατά τήν Ιδίαν 
αΰτοΰ δύναμιν, καί αγαθήν προαίρεσιν. Ό μέν παρρησίαν, ό δέ Πρόθεσιν, 

40 η σαραντάρων: "Ετερος δέ άδελφάτον, καί άλλος σκεύος τι "Ιερόν άμφιον, 
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προς Σΰστασιν του Τεροΰ ημών Μοναστηριού. Γραφόμενοι μέ "Ιλαρόν καί 

Άγαλλιώμενον πρόσωπον, εις τά ιερά μνημόσυνα τοΰ Μονηδρίου, νά παρα¬ 

καλοΰμεν καί ημείς οί ευτελείς πατέρες, διά τήν σωματική σας ειρήνην, υγείαν, 

καί εΰτυχίαν, καί τό τιμιώτερον κοί Εΰαγγελικώτερον διά τήν -ψυχικήν σας 

σωτηρίαν. Καθώς βέβαια θέλει τά απολαύσετε "Ολα εαν ούτως Ποιήσατε κατά 5 

τήν αψευδή μαρτυρίαν τοΰ Τεροΰ Εΰαγελίου. Ούτως οΰν Ποιήσατε άπαξά- 

παντες καί έν Χφ αδελφοί. Τνα διά τής ΰμετέρας Πλουσιοπάροχου, καί αγα¬ 

στής Ελεημοσύνης, "Ημείς οί ενδεείς ενδυναμωθώ μεν, καί από τά βαρύτατα 

χρέη έλαφρωθώμεν, καί τοΰ Θεοΰ συνεργοΰντος, πάλιν τό αΰτό Μοναστήριον 

θέλει στηριχθή καί άνακαινισθή. Καί έσεσθε καί μακαρίζεσθε ώς καί κτίτο- ίο 

ρες καί άνακαινισταί. Καί ό Θεός ό "Αγιος ό λέγων, μακάριοι οί έλεήμονες 

μισθόν εκατονταπλασίως, έν δέ τφ μέλλοντι ζωήν τήν αιώνιον. Καί τΰχητε 

τής έκ δεξιών τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου. 5Ω ή δόξα καί τό Κράτος 

εις τον αιώνα τών αΐιόνων Αμήν. — Έν έτει σωτηρίφ αωδ^. Τνδικτιώνος 15 
ζλ Κατά μήνα, Ιανουάριου ις'. 

Ί" Ό ταπεινός Τωάσαφ "Ιερομόναχος καί Ηγούμενος τής Σεβάσμιας 

Πρΐχικής καί στπιγικής "Ιεράς Μονής τής "Αγίας Τριάδος τών Τζαγκαρόλων 

καί οί συν αΰτφ έν Χφ αδελφοί. 

2. 

[1827. Εις ψύλλον άνω δεξιά σφραγις τουρκική, εϊτα τό κείμενον τουρκιστί 

καί υπογραφή. Κάτω ελληνιστί1. 'Ο τίτλος ώς ό πατριαργγκός]. 

'Ήμεϊς ό υψηλότατος μα[ς] καί ύπέρτατος Μονσταφά Μπαληαεφέντης 
καί Σερασκέρης πάσης Κρήτης προστάζω Άκρωτήρι. 

»Δίδομε τήν πάσαν άδειαν στο μοναστήρι τής "Αγίας Τριάδος ςτό 

"Ακρωτήρι δνομαζόμενον σελβιλί, τό νά φθιάσουν νά κατορθώσουν νά παρα¬ 

σκευάσουν καί νά σκεπάσουν τον κουπέ άυτοΰ τοΰ Μοναστηριού έπειδής καί 

νά γιενή χαράμπικο εις καιρόν τοτουγιανλίτις τών Ραιμαίω έδωσαν φωθιά 

καί έκάηκεν όποιος κουμπές λοιπόν, μέ τό νά μπαίνη τό νερό μέσα καί νά 

μήν ήμποροΰ νά κάνουν τό ίπατέτιν τως, έδώκαμε τό παρόν μας ηγεμονικόν 

πουγιουρτοΰ εΐς αυτό τό Μοναστήρι καί νά έχη τό κύρος καί τήν ϊσχΰν εις 

κάθε καιρόν καί χρόνον βεζίρη καί βαλή ήθελε ξεταχθή νά είναι απείραχτοι 

οί πατέρες καί καλογέροι αΰτοΰ τοΰ Μοναστηριού. "Ακόμας κρίνομε άξιον νά 

παρασκευάσουν πόρτες καί παραθύργια είς τό ίδιον μοναστήρι καί ούτως 

άποφασίστηκε 

τή 1827: Όκτωμβρίου 17. 

1 Ή Ελληνική μετάφρασις πλήρης ανορθογραφιών, δι’ δ και μεταγράφεται. 
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3. (1830) 1. 

[Αντιγραφή εκ τής αελ. 136 του ύπ άρ. 17 κώδικος τής Μονής' τό πρωτό¬ 

τυπον δεν άνενρομεν μεταξύ των χειρογράφων τής Μονής. Κατά μεταγραφήν]. 

Κατά την προσταγήν του υψηλότατου πασά έφέντη μας, καί εύλογον 

του Συμβουλίου Χανίων, ό παπά - Καλλιόπιος καί παπα - Γρηγόριος από τό 

μοναστήριον Σελβιλί "Αγία - Τριάδα, έχουν την άδειαν νά υπάγουν εις τό 

μοναστήριον νά τό ανοίξουν, καί νά τό μεραμετίζουν, καί νά καλλιεργούν 

καί νά δουλεΰουν τό πράγμα του μοναστηριού· καί κανένας δεν ή μπορεί νά 

τούς γενή έμπόδιον. 

Διά τούτο έγράφθη τό παρόν αποδεικτικόν καί εβουλώθη καί εδόθη εις 

αυτούς διά βεβαιότητα. 

Έν τφ Συμβουλίψ Χανίων, 5 Νοεμβρίου 1830. 

(Τ. Σ.) δ Ναζίρης τού Συμβουλίου Ρεφέτ εφένδης. 

ι*Η άδεια εδόθη προ τής έκδόσεως τής κάτωθι έντυπου προκηρύξεως, ής άντίτιτ 

πον ευρίσκεται έν τφ Ίατ. Άρχείφ Κρήτης : 

«Μονσταφά Πασας και Όσμάν Νονρετήν Μπέης 

Προς τονς Χριστιανούς τής Επαρχίας». 

Στοχαζόμενοι δτι ζητείτε καί θέλετε την άνακαίνησιν των εκκλησιών σας από Ημάς, 

διά νά κάμνετε τό Προσκύνημά σας ελευθέρως κατά την Θρησκείαν σας, Ημείς κατά τό 

πνεύμα τοΰ Μεχμενταλή Έφένδη μας (τοΰ οποίου ή μόνη ελπίδα είναι εις τό νά ευρώ· 

σιν οί άνθρωποι τής Κρήτης ήσυχίαν, άνάπαυσιν, καί ελευθερίαν) σάς ώμιλήσαμεν πολ- 

λαΐς φοραΐς ότι θέλομεν από καρδίας νά ζήτε έλευθέρο>ς καί μέ ευχάριστη σιν. Τό ίδιον 

σάς λέγομεν καί τιόρα, δ«ά περισσότερόν σας βεβαιότητα, νά ζήτε μέ κάθε άνεσιν, καί 

ελευθερίαν καί νά έχετε την άδειαν νά ανακαινίσετε, καί νά άνακτίσετε τάς Εκκλησίας 

οας, όπως έχετε τον τρόπον, καί θέλετε, μένοντες άκαταζήτητοι, χωρίς καμμίαν υποψίαν 

καί φόβον, διά οσα Μοναστήρια καινούργια έκάμετε προτήτερα. 

Έτζι πληροφορηθέντες ακολουθήσατε νά κάνετε ελευθέριος τό έργον σας, κατά τό 

ζήτημά σας, καί κατά την δρεξίν σας. Καί κατά τοΰτο μένομεν καί Ημείς ευχαριστη¬ 

μένοι, μέ έδικήν σας ευχάριστη σιν. 

Διά τοΰτο σάς δίδομεν τό παρόν Μας Μπουγιουρουλποΰ, βουλομένον άπό Ημάς 

διά ασφάλειαν. 

Έν Χανίοις· την 16 Φευρουαρίου 1831. 

4. 

Μολυβδόβουλλον Γρηγορίου ΣΤ' 1836. 

[ΈπΙ μεμβράνης' διαστάσεις 0,36X0,52- τό εκ μετάξης νήμα διατηρείται, 

άλλ' ή βονλλα έξέπεσεν, εις δύο θρανσθεΐσα. Παρόμοιον μολυβδόβουλλον 

γράμμα 1836, εν Η. Μ. Γονδερνέτου, άδημοσίευτον]. 

Γρηγόριος έλέω Θϋ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης 

καί Οικουμενικός Πατριάρχης. 

ή Τής Εκκλησιαστικής περί πάντα προνοίας περισποΰδαστον, καί 

χρούργιαίταιον έργον τελεΐ τό συνιστάν ύπερφερόντως καί κρατύνειν ώς 

ένεση κατά πάντα καιρόν τά καλώς καί εύλόγως προχωρήσαντα- άνθ’ δτου 5 

καί κατ’ίχνος επόμενοι τοΐς φθάσασιν οι την πνευματικήν διαδεξάμενοι 

προστασίαν, περιέπειν όλη δυνάμει τά συμφερόντως έξειργασμένα ούκ άπα- 

ναίνονται, καί μάλιστα τά κατά φιλοτιμίαν έπιβραβευθέντα τοΐς ίεροις καί 

σεβασμίοις γεραρά προνόμια έπικυρούν των υπό χρόνου καί γάρ πραγμάτων 

μή αεί ωσαύτως έχόντων, αλλά συρρεΐν καί άπορρεΐν πεψυκότων, διαρκείας, 10 

μονιμότητος καί συστάσεως διηνεκώς πρόξενος ή εν τοΐς τούτοις άνανέωσις, 

ής τίνος αμελούμενης, ή χρονική περιπέτεια βυθώ λήθης τά καλώς ποτέ εναρ- 

ξάμενα παραδιδούσα, ζημίαν ού την τυχούσαν τοΐς δψιγόνοις συνεπιφέρεται. 

Επειδή τοιγαρούν καί οί όσιώτατοι Πατέρες τού έν τή Νήσφ Κρήτη, κατά 

τό εις Χανιά άκρωτήριον, κειμένου ιερού καί σεβασμίου Μοναστηριού τής Ιό 

"Αγίας Τριάδος ανήγγειλαν ήδη τή ημών μετριότητι προκαθημένη Συνοδικώς, 

οτι τό ιερόν τούτο καταψύγιον τής 'μετανοίας αυτών άνωθεν καί εξ αρχής 

διετέλεσεν υπό την προστασίαν, καί άμεσον ύπεράσπισιν τού άγιωτάτου 

Πατριαρχικού άποστολικου, καί Οικουμενικού Θρόνου, γινωσκόμενον παρά 

πάντων Πατριαρχικόν, καί σταυροπηγιακόν, καί Γράμματα έκέκτητο Εκκλη- 20 

σιαστικά, καί Συνοδικά, τά τό προνόμιον τής σταυροπηγιακής αυτού αξίας 

διατρανούντα. Έν δέ ταΐς πρό τινα>ν χρόνων συμβάσαις εκεί άνωμαλιαις καί 

περιστάσεσιν, ύποπεσόν καί αυτό εις επήρειας, καί πολλών πραγμάτων αφαι¬ 

ρέσεις, συνέβη προς τοΐς λοιποΐς άποβαλεΐν καί άποστερηθήναι καί των 

Πατριαρχικών εκείνων, καί Συνοδικών Σιγιλλιωδών Γραμμάτων, των την 25 

σταυροπηγιακήν αυτού αξίαν καταφανή ποιουμένων ήν τινα μή ανεχόμενοι 

ή αυτών όσιότης άμαυρωθήναι, καί έξίτηλον γενέσθαι, άτε τά μάλιστα συντε- 

λεστικήν εις παντοίαν αυτών προστασίαν, καί άνεσιν, καί επικουρίαν έν ταΐς 

μοναστήριακαΐς αυτών άνάγκαις, έγνωσαν προσδραμόντες τή κοινή μητρί, καί 

εύεργέτιδι αγία τού Χριστού μεγάλη Εκκλησία έξαιτήσασθαι την άνανέωσιν 30 

αυτής διά Πατριαρχικού, καί Συνοδικού Σιγιλλιώδους Γράμματος. Ταύτα δέ 

τής αυτών όσιότητος άναγγελλόντων, καί θερμώς έκλιπαροΰντων, επειδή ενε- 
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φανίσθη συγχρόνως ήμΐν κα'ι Γράμμα του κατά τόπον άρχιερέως, Ίερωτάτου 
Μητροπολίτου Κρήτης, ύπερτίμου, και Έξάρχου Ευρώπης, έν άγίφ πνευματι 
αγαπητού ημών αδελφού, και συλλειτουργοί), κυρ Μελετίου, διαβεβαιούντος 
την άρχαίαν σταυροπηγιακήν ελευθερίαν τοΰτου του Ιερού Μοναστηριού, καί 

δ συμφώνως άξιούντος την αυτής άνανέωσιν καί καινουργίαν παρά τής Εκκλη¬ 

σιαστικής εύμενείας, τοΰτου χάριν ή μετριότης ημών κατ’οφειλήν απαραίτητον 
κηδομένη τής εύρυθμίας τών απανταχού Ιερών του θύ σκηνωμάτων, επειδή 
προς ταις ανωτέρω πληροφορίαις, άναπτυξαμένη τούς Ιερούς Κώδικας τής 
καθ’ ημάς τού Χριστού μεγάλης Εκκλησίας, εΰρε καταγεγραμμένον εν τή 

10 σειρά τών σταυροπηγιακών αυτής Μοναστηρίων, καί τό περί οΰ ό λόγος Ιερόν 
καταγώγιον, ως ανέκαθεν Πατριαρχικόν καί σταυροπηγιακόν διατελέσαν, επί 
ετησίφ δόσει προς τό Κοινόν γροσίων διακοσίων, ήτοι 200, λόγφ υποταγής, 

άπεδέξατο εύμενώς τάς προσενεχθείσας παρακλήσεις, καί αξιώσεις, ώς δικαίαςτε 
καί εύλογους, καί Γράφουσα άποφαίνεται Συνοδικώς μετά τών περί αυτήν 

15 Ίερωτάτων αρχιερέων, καί ύπερτίμων τών έν άγίω πνευματι αγαπητών ημών 
αδελφών, καί συλλειτουργών, Γνα τό διαληφθέν Ιερόν καί σεβάσμιον μονα- 

στήριον, τό τιμώμενον επ’ δνόματι τής Αγίας Τριάδος καί κείμενον εις τό 
κατά τά Χανιά άκρωτήριον τής Νήσου Κρήτης, ώσπερ άνωθεν καί εξαρχής, 

κατά τάς έκτεθείσας πληροφορίας, καί αποδείξεις, ούτω καί εις τον εξής 
20 άπαντα χρόνον, έως ού ό ήλιος διϊππεύων τον ίδιον περιτρέχει κύκλον, 

ύπάρχη μετά πάντων τών κτημάτων, καί πραγμάτων, καί αφιερωμάτων αυτού 
κινητών τε καί άκινήτοιν, τών τε ήδη όντων, καί τών αείποτε προσγενησομέ- 

νων, καί λέγηται, καί παρά πάντων γινώσκηται ήμέτερον Πατριαρχικόν σταυ¬ 

ροπηγιακόν, ελεύθερον, άδοΰλωτον, άκαταπάτητον, άνενόχλητόν τε καί άνε- 

25 πηρέαστον παρά παντός προσώπου Ιερωμένου, ή Λαϊκού, καί μηδενί άλλω 
υποκείμενον, εί μή μόνφ τφ καθ’ ημάς άγιωτάτω Άποστολικφ, Πατριαρχικω, 

καί Οίκουμενικφ Θρόνψ, καί ΰπ’ αυτού μόνον προστατευόμενον, κρινόμε- 

νόν τε καί άνακρινόμενον, μνημονευομένου εν αύτφ άεννάως καί τού κανο¬ 

νικού, Πατριαρχικού ονόματος έν πάσαις ταις ίεραΐς τελεταις, καί άκολου- 

30 θίαις, ώς νενόμισταυ διοικήται δέ καί διεξάγηται καθάπερ καί τά λοιπά 
απανταχού κείμενα σταυροπηγιακά Μοναστήρια, μηδενός τών απάντων, μήτε 
τού κατά καιρούς Μητροπολίτου Κρήτης, μήτε άλλου οίουδήποτε έχοντος 
άδειαν, καί εξουσίαν εις τό παντελές κατεπεμβήναι αυτού, ή τών πραγμάτων 
αυτού, καί κτημάτων, καί αφιερωμάτων άντιποιηθήναι, ή ένόχλησιν καί έπή- 

35 ρειαν προξενήσαι τοις έν αύτφ άσκουμένοις Πατράσι, ή άπαίτησιν πολλήν 
ή ολίγην αύτοις προβαλεϊν, άτε μηδενί μηδέν όφείλουσι διδόναι τού Τερού 
τούτου σταυροπηγιακού μοναστηριού, εί μή μόνον προς τό Κοινόν τής 
καθ’ημάς τού Χριστού μεγάλης Εκκλησίας τό τεταγμένον ετήσιον γρόσια 
διακόσια, επί τφ λαμβάνειν την συνήθη ενδεικτικήν τής παραλαβής Ικκλη- 

40 σιαστικήν άπόδειξιν. Όφείλωσι δέ οι εν αύτφ συνασκώμενοι όσιώτατοι πατέ- 
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ρες διάγειν άμέμπτως, καί άνεπιλήπτως, καί κατά τον τύπον τού μοναστικού 
αυτών επαγγέλματος, καί συμπολιτεύεσθαι φιλαδέλφως, καί έν ό μονοία, καί 
αγάπη αδελφική, συντρέχοντες καί επιμελούμενοι υπέρ τής εύρυθμίας, καί 
επί τά πρόσω αύξήσεως τής μετάνοιας αύτών, κάπειδάν εν στερήσει γένωνται 
ηγουμένου, έ'χωσιν έκλέγειν έκ τής ολομέλειας αύτών τον κοινώς άναφα- 5 

νέντα άξιον, καί τούτον δηλοποιεΐν τή καθ’ ημάς τού Χΰ μεγάλη Εκκλησία, 

εως τφ άποκαθίστασθαι ηγούμενον διά Πατριαρχικού Εκκλησιαστικού 
Γράμματος* έν χρεία δέ χειροτονίας γενόμενοι, έ'χωσιν επ’άδειας προσκαλεΐν 
ον αν βούλωνται τών πλησιόχωρων αρχιερέων επί τφ έκτελεΐν τάς χειροτονίας 
αύτών, κατά τήν εκκλησιαστικήν διατύπωσιν. Ταύτα άπεφάνθη καί κεκύρω- 10 

ται Συνοδικώς. 'Ός δ’ άν καί όποιος τών απάντων, γνώμης σκαιότητι καί κακο¬ 

βουλία νικώμενος τολμήση ποτέ κρυφάος ή φανερώς αμέσως ή εμμέσως 
διασεϊσαι τήν σταυροπηγιακήν ελευθερίαν, καί χάριν τού Ιερού τούτου καί 

Σεβασμίου Μοναστηριού καί ένόχλησιν, καί επήρειαν προξενήσαι τοϊς έν 
αύτφ άσκουμένοις όσιωτάτοις Πατράσι, ή άπαίτησιν πολλήν ή ολίγην αύτοις Ιό 
προβαλεϊν, ή τών μοναστηριακών αυτού κτημάτων, πραγμάτων τε καί άφιε- 

ροιμάτων όλως άψασθαι, καί ϊδιοποιηθήναι πολύ ή ολίγον έξ αύτών, καί 
όλως βουληθή άνατρέψαι μέχρι κεραίας τά έν τφ παρόντι Συνοδικώς έκπε- 

φασμένα, ό τοιούτος, ως άλαζών, καί ιδιόρρυθμος, όποιος άν ή τάξεως καί 
βαθμού, άφωρισμένος ύπάρχη παρά τής αγίας καί όμοουσίου, καί ζο>οποιού, 20 

καί άδιαιρέτου μακαρίας Τριάδος, τού ενός τή φύσει μόνου θεού, καί κατη- 

ραμένος, καί άσυγχώρητος, και άλυτος μετά θάνατον, καί ιυμπανιαΐος, καί 
πάσαις ταις πατρικαΐς καί Συνοδικαΐς άραϊς υπεύθυνος, καί ένοχος τού πυρός 
τής γεέννης, καί τφ αίωνίφ άναθέματι υπόδικος. “Οθεν εις ένδειξιν καί διη¬ 

νεκή τήν ασφάλειαν έγένετο καί τό παρόν ήμέτερον Πατριαρχικόν καί Συνο- 25 

δικόν σιγιλλιώδες έν μεμβράναις, Γράμμα, καταστρωθέν καν τφ Τερφ Κώδικι 
τής καθ’ημάς τού Χύ μεγάλης Εκκλησίας, καί έδόθη προς τό ρηθέν ιερόν 
καί Σεβάσμιον ήμέτερον Πατριαρχικόν, καί σταυροπηγιακόν Μοναστήριον τής 
Αγίας Τριάδος, κείμενον έν τή Νήσφ Κρήτη, κατά τό εις Χανιά άκρωτήριον. 

Έν έτει Σωτηρίω χιλιοστφ όκτακοσιοστφ τριακοστφ έκτφ, κατά μήνα 30 

Δεκέμβριον. 

Ί* Γρηγόριος Έλέω Θον αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 

και Νέας Ρώμης Οικουμενικός Πατριάρχης, 

! Ο ’Αγκυρας υπογραφή δυσανάγνιοστος γ Ό [Ααρίσης] Γερμανός 

ΐ "ο Προνσης “Δν&ιμος | 'Ο."Ανθιμος 

'Ο Νικομήδειας Πανάρετος 

'Ο Φιλαδέλφειας Πανάρετος (;) Ό Κυζίκου Γεράσιμος (;) 
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5. 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ1 

(Κώδιξ άριθ. 14) 

Τής ιστορίας άνάγνωσις αναγκαιότατη και ώφελιμωτάτη παρά πάντων 

κρίνεται- και τφ δντι ούτως έχει, διότι 6Τ αυτής πασίδηλα γίνονται των προ 
πολ?-.οΰ άποδημησάντων ανθρώπων τα κατορθώματα, και τα ευκταία εις 

αυτούς κατά καιρόν, καί τά απευκταία συμβάντα, ΐνα προσέχοντες οί μεταγε¬ 

νέστεροι άποφεΰγωσι μέν, δσον τό δυνατόν τούς ενδεχομένους κινδύνους και 

ζημίας, επιμελούμενοι δέ οσον τό δυνατόν, χαίρτοσιν ησυχίαν και ασφάλειαν 

τής ιδίας αυτών ζωής. "Οθεν χάριν αυτών έκρίθη άξιον Ϊνα γένηται μικρά 

τις και σύντομος έκθεσις εν τφ ίερω τούτα) κώδικι τής Τέρας και Σταυροπη¬ 

γιακής Μονής τής ' Αγίας Τριάδος, ολίγων εκ των πολλών απευκταίων συμβε- 

βηκότων, άπερ εν διαφόροις καιροΐς έδοκίμασε γενικώς μέν ή πατρίς ημών 

Κρήτη, ιδίως δέ ή Τερά ημών Μονή, καί μάλιστα κατά την δεκάτην δγδόην 

εκατονταετηρίδα, καθ’ή ν έγεννήθη έν τι] νήσφ ταύτη δθωμανός τις Κρής, έν 

τή επαρχία Σέλινου, έξ άσήμου γένους καταγόμενος. Οΰτος μεταβάς εντεύ¬ 

θεν, καί πρηχωρήσας εις τό εν Κωνσταντινουπολει Σουλτανικόν Παλάτιον, 

καί γενόμενος έν αύτφ μέγας έν πλούτφ καί άξιώματι, Βαλιδέ Κιαχαγιάς 

χρηματίσας εΛ'δόξοος, καί υπερασπιζόμενος τούς εν Κρητη ομοθρήσκους του 

καί όμοπάτριδας, έ'δωκεν εις αυτούς νά ζώσιν άτάκτως, καί νά φέρωνται προς 

τούς έν Κρήτη Χριστιανούς άπανθρώπως και πολλά σκληρώς. Η αυθαδεια 

των έφθασεν εις τοσοΰτον καί τοιούτον βαθμόν κακίας, ώστε καί εις αυτους 

τούς κατά καιρόν παρά τού βασιλέως στελλομένους πληρεξουσίους διοικητας 

τής Κρήτης, έφαίνοντο απειθείς καί παρήκοοι, καί σχεδόν φερόμενοι ως απο- 

στάται, έ'καμνον παν είδος κακίας επάνω εις τούς χριστιανούς, μηδέν φροντί- 

ζοντες περί τών διοικητών, καί περί των προσταγμάτων αυτών, άλλ’ έκαστος 

αυτών, συνδεδεμένων δντων μέ εταιρικόν σύνδεσμον, τού τότε ύπερακμάζον- 

τος Γιαννιτζαρισμού, βοηθούμενοι ύπ’ άλλήλων, έκαμνεν όποιον κακόν ήθελε 

προς εύχαρίστησιν τών αγρίων καί αλόγων παθών του. ΓΙάσης τάξεως καί 

καταστάσεως βαθμού τούρκος ή τον σχεδόν έλεύ θέρος από τιμωρίαν νά θανά¬ 

τωση ανηλεώς, όχι μόνον καθ’ οδόν τον άπαντώντα Χριστιανόν, ή νά ρίψη 

άπανθρώπως τό φόρτωμά του από τό ζώον, καί νά τό μεταχειριοθή οπού 

καί δσας ημέρας ήθελεν, ή σχίση τούς ασκούς, νά καταχύση τό έν αύτοΐς κρασί, 

ή λάδι, βλέπων ευχαρίστως, ως ωμός καί σκληροκάρδιος, τον άξιοδάκρυτον 

Χριστιανόν, πτωχόν καί κοπιασμένον οντα, θρηνολογοΰντα καί δακρυοντα, 

αλλά καί είς τά υποστατικά των εργαζομένους εθανάττοσαν πολλούς. Πολλά- 

1 Τό λεκτικόν έτηρήθη, ούχί όμως καί ή ορθογραφία του χειρογράφου, εσφαλ¬ 

μένη κάπως. 
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κις καί μέσα εις τάς οικίας των καί ημέραν καί νύκτα έκαμνον τό αυτό. Τινές 

από τούς πτωχούς τούρκους άπήτουν ανυπερθέτως χρηματικός δωρεάς παρά 

τών όπωσούν έν καταστάσει χριστιανών, προϋποστέλλοντες εις αυτούς είς 

είδος χαιρετισμού μίαν ή περί πλέον μολυβδίνην σφαίραν, ύποσημαίνοντες 

μέ τούτο, δτι μέ αύτάς θέλουσι δώσειν είς αυτούς θάνατον, εάν δεν στείλω- 

σιν είς αυτούς την άπαιτουμένην χρηματικήν δωρεάν. Τά καρποφορικά υπο¬ 

στατικά, δσον τών μοναστηρίων, δσον καί τών λοιπών χριστιανών, ήρπαζον 

δικαστικώς μέ αλλαγήν έδικών των άκαρπων, ή μέ ολίγην χρηματικήν δόσιν, 

λέγοντες δτι τό έπλήρωσαν. Οί άντιτείνοντες εις τούτο κατηγορούν το μετά 

παρέλευσιν ημερών ψευδώς επί κριτηρίου ώς ύβρισταί τού βασιλέως, ή τής 

πίστεώς ττον, ή άλλως πώς κατηγορούντο, δτι τρόπον τινά είναι βλαπτικοί 

τής τιμής των, καί οΰτω κατεδικάζοντο εις τον δΤ αγχόνης θάνατον υπό τού 

άδικου κριτηρίου των. Καί είς κάλυμμα τής ωμής καί άπανθρώπου άποφά- 

σεώς των, ή τον αρκετόν νά εΐπη ό κατήγορος καί συκοφάντης τό «βαλαχί, 

βιλαχί, δεν τό λέω ψώματα» καί άλλη τις έξέτασις περί τού κατηγορουμένου 

δεν έγίνετο, ή τούς έθανάτωναν καί πασιδήλοκ, ή μόνοι αυτοί ιδιοχείρους, ή 

διά μέσων άλλων σκληρότερων Τούρκων. Οί τεχνΐται έδοκίμαζον ζημίας 

μεγάλας μέσα είς τάς πόλεις, επειδή έπαιρναν τά τεχνουργήματά των μέ λόγον 

δτι θέλουσι τά πληρώσει μετά ταύτα καί έπειτα ή παντάπασι δεν έ'διδον εις 

αυτούς τίποτε, ή έδιδον τόήμισυ τής τιμής ή καί δλιγώτερον χωρίς νά τολμά 

ό τεχνίτης νά παραστήση καν δτι ζημιώνεται, φοβούμενος μήπως ζημιωθή 

καί αυτήν τήν ζωήν των. Τά αυτά έδοκίμαζον καί οί πραγματευταί χριστια¬ 

νοί, οί κάτοικοι τών πόλεων όχι όμως καί οί ξένοι. "Οθεν προς αποφυγήν 

τής ζημίας των ήναγκάζοντο νά κολακεύωσι χαμερπέστατα- άλλ’ ή κο?>.ακεία 

τούς έκαμνεν αύθαδεστέρους καί έπιζημιωτέρους είς τούς άλλους, ενίοτε δέ 

καί είς αυτούς τούς κόλακας- πρός αποφυγήν τής διατρεχούσης ζημίας έδέ- 

χοντο πολλοί τεχνΐται χριστιανοί συντεχνίτας τούρκους καί πραγματευταί συν- 

εμπόρους τούς πλέον διαβοήτους τολμηρούς τε καί δυνατούς έξ αυτών, διά 

νά άποκρούωσιν άλλους κακούς μέν, όμως αδυνάτους- αλλά καί τούτο τό έφεύ- 

ρεμα έστάθη έπιζημιώτερον εις τινας. Επειδή οί ύπερασπισταί φερόμενοι 

ώς κύριοι τής εμπορικής καταβολής, καί τοιούτοι κηρυττόμενοι μετά παρέ- 

λευσιν χρόνων, τήν οΐκειοποιούντο ευκόλως, μετά σιωπηλής άγανακτήσεως 

τών άληθινών κυρίων. Τινές δέ τήν μέν καταβολήν δεν ήρπαζον, τό κέρδος 

δμως κατεκράτων μέ ποικίλους τρόπους, καλύπτοντες τό φιλάδικον καί φιλαρ- 

πακτικόν ήθος των. Αλλά μολονότι ήσαν τοιούτοι οί πλεΐστοι, έζήτουν νά 

κηρύττωνται υπό τών άδικουμένων φιλοδίκαιοι άνθρωποι, καί εύεργέται είς 

αυτούς. Δεν ήτον συγχωρεμένον είς τούς χριστιανούς νά μεταχειρίζτονται δλας 

τάς είς τον τόπον εγνωσμένα; χρησίμους καί επικερδείς τέχνας, άλλά μόνας 

τάς πολλά κοπιαστικός χαμερπεΐς καί όλιγοκερδεΐς. Οί εχοντες υποστατικά 

έξω τής πόλεως ήγγάρευον τούς χριστιανούς, όχι μόνον ολοκλήρους ημέρας 



320 Ν. Β. Τωμαδάκη 

άλλ" εβδομάδας νά καλλιεργώσιν αυτά αμισθί, μέ μόνην όλίγην και ευτελε- 

στάτην τροφήν, διορίζοντες απάνθρωπους έπιστάτας επάνω εις αύτοΰς, διά 
νά τους βάζωσι μέ ραβδισμούς νά έργάζωνται άδιακόπως καί εντελώς, άνευ 
τίνος συμπάθειας ανθρώπινης. Τούτο δέ ήκολοΰθουν περιοδικώς σχεδόν 
καθ3 δλον τον χρόνον οί αγάδες, οΐ όποιοι έπάχτωναν τά διάφορα χωρία, 

κοινώς λεγομένους μουκατάδες, από την βασιλείαν καί οχι μόνον τά υποστα¬ 

τικά των έδούλευον τοιουτοτρόπως, αλλά καί μεγάλας οικοδομάς έκτιζον κατά 
τον ειρημένον τρόπον. "Οτε ειχον τά έλαιόδενδρά των καρπούς έπαιρνον 
τυραννικώς άφ3 έκάστης τών υποκειμένων εις αυτούς φαμιλιών μίαν μαζεΰ- 

τριαν γυναίκα, ή καί δύο, ή μητέρα ή θυγατέρα, καί έδιδον εις αύτάς —οι 
κηρυττόμενοι ώς φιλοδίκαιοι — διά τον κόπον των δύο μέτρα λάδι έκ τών 
επτά, χωρίς νά λαμβάνωσιν απ’ αυτούς τίποτε άλλο. Τό εν έκ τών δύο μέτρων 
έπλήροη-ον τό ήμισυ της έν τή πόλει Χανίων τιμής· επειδή αυτός 6 αγάς 
είχε τό δικαίωμα νά δίδη τήν ήμισείαν τιμήν, διότι αυτός ένόμιζε τον εαυ¬ 

τόν του ως βασιλέα καί τούς κατοίκους τής επικράτειας του ώς σκλάβους ίδι- 

κούς του. -"Αλλοι δέ εύρισκον ποικίλους προφασιολογίας σφαλμάτων καί 
έδιδον εις αύτάς, όσον ή ασπλαχνία των τούς έσυγχώρει. Τινές δέ εξ αυτών 
τών μαζευτριών, και ώς επί τό πλεΐστον παρθένοι, ύπέστρεφον εις τάς οικίας 
των μέ ολίγον λάδι καί μέ πολλή ν διαφθοράν τού ήθους καί τής τιμής ίων. 

Έζημιώνοντο δέ έκ τούτου τού αδικήματος πολλοί χριστιανοί τού ίδιου των 
υποστατικού ιό λάδι, μή έχοντες τάς γυναίκας καί θυγατέρας των νά συνά¬ 

ζω*11 τους καρπούς τών ελαιών των. Και οΐ μή έχοντες μουκατάδες τούρκοι, 

έχοντες δέ υποστατικά εις τα χωρία όπου κατφκουν χριστιανοί, ήνάγκαζον 
αυτούς νά έργάζωνται κατά τάς έορτασίμους ημέρας, πλήν τού αγίου Πάσχα, 

αγγαρεία, προσφέροντες είς αυτούς μόνην τροφήν. Πολλάκις δέ έβίαζον καί 
τους ιερείς να επιταχυνωσι την λειτουργίαν δια νά έργάζωνται οΐ χριστιανοί 
πολλας ώρας εις τα υποστατικά των οι μεν άνδρες κατά τον καιρόν ραβδί- 
ζοντες τά έλαιόδενδρα ή μεταφέροντες τούς καρπούς των, ή άλλα τινα έργα 
κάμνοντες, αί δέ γυναίκες συνάζουσαι τούς καρπούς τών έλαιών, έξώδευον 
σχεδόν πάνιες τάς έορτασίμους ημέρας, θλιβόμενοι καί στενάζοντες έκ βάθους 
καρδίας, παρακαλούντες τον θεόν νά τούς έλευθερώση απ’ αυτόν τον άνυπό- 

φορον καί τυραννικόν ζυγόν τής δουλείας. "Εκαστος δικαίως καί έμφρόνως 
κρίνων τά πράγματα καταλαμβάνει τό πόσον έθλίβοντο οΐ τότε χριστιανοί 
τής Κρητης, καί πόσον είναι αξιέπαινος καί αξιοσημείωτος ό προς τήν αγίαν 
ημών πίστιν ένθεος ζήλος, καί διακαής έρως αυτών, ενώ πολλάκις (μάλιστα 
κατά τήν δόσιν τών κοινώς λεγομένων χαρατζίων) παρεκινούντο από τούς 
δυναστεύοντας αυτούς τούρκους νά άρνηθώσι τον Χριστόν, υποσχόμενοι είς 
αυτούς ενόρκως ότι θέλουσιν είναι είς τό έξης ελεύθεροι από αγγαρείας καί 
από όλα τά χρηματικά δοσίματα είς τών οποίων τήν δόσιν έδοκίμαζον στε- 

νοχωρίαν άπερίγραπτον δερνόμενοι καί φυλακιζόμενοι άσπλάγχνως, μή έχον- 
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τες χρήματα νά δίδωσιν άλλεπαλλήλως, πτωχοί όντες. \Αλλ3 είς αυτήν τήν 
επικίνδυνον τής ψυχής ιών χριστιανών εποχήν, συνεισέφερον τά έν Κρήτη 

ιερά μοναστήρια πλείστην τήν έπιμέλειαν υπέρ τού ψυχικού συμφέροντος 
τών χριστιανών. 

Επειδή περιερχόμενοι τινές τών ΐερομονάχων είς διάφορα χωρία τής 
Κρήτης χάριν φιλοδωρίας κατά τό φαινόμενον, έπεστήριζον τούς χριστιανούς 
άνδρας καί γυναίκας είς τήν αγίαν καί άμώμητον πίστιν τού Ιησού Χριστού, 

διδάσκοντες είς αυτούς, ότι οΐ παλαιοί μάρτυρες ού μόνον στοματικούς κόπους 
καί θλίψεις ύπέμενον οί αοίδιμοι διά τήν αγάπην τού Τησού Χριστού καί 
Σωτήρος ημών, αλλά καί αυτόν τον θάνατον τής ζωής έλάμβανον μέ προ¬ 

θυμίαν, διά νά άποφύγωσι τής ψυχής τον αιώνιον, δηλαδή τήν άτελεύτητον 
κόλασιν, καί ότι θέλουν είσθαι κληρονόμοι τής αιωνίου ζωής, άν άγογγύστως 
καί ύπομονητικώς ύποφέρωσι τά παρόντα δεινά διά τον Κύριον καί πολύ 
περισσότερον ωφελούντο ψυχικώς στηριζόμενοι είς τήν αγίαν ημών πίστιν, 

όσοι έσύχναζον είς τά μοναστήρια, έκ τών οποίων άλλοι μέν ήρχοντο χάριν 
εύλαβείας, άλλοι δέ χάριν βοήθειας σωματικής, πάμπτωχοι όντες, στερούμενοι 
καί αυτού τού κρίθινου άρτου, πολλάκις καί τού έλαίου, οΐτινες παρηγο- 

ρούντο λαμβάνοντες τήν κατά δύναμιν ιών μοναστηρίων ελεημοσύνην παρά 

τών πατέρων συνοδευομενών μέ παρηγορητικούς λόγους αποβλέποντας είς 
ψυχικήν σωτηρίαν. ’Άλλοι δέ έφερον τά τέκνα των καί έμάνθανον τά ιερά 
γράμματα τρεφόμενα μέ έξοδα τών μοναστηρίων, έκ τών οποίων άλλα μέν 
έμενον καί έγίνοντο ιερομόναχοι, άλλα δέ έπέστρεφον είς τά πατρικά των καί 
έγίνοντο κοσμικοί ιερείς είς τά χωρία καί έχρησίμευον τά μέγιστα, επειδή 
ήρτυμένοι όντες είς τά μοναστήρια μέ τό θειον άλας ταΐς ίεραίς άκολου- 

θίαις, εκκλησιαστικής ευταξίας, ιεροπραξίας, άναγνοόσεως, καί ενάρετου πολι¬ 

τείας, άναγινώσκοντες έπ’ εκκλησίας βίους αγίους άνδρών καί μαρτύρια τών 
άγιων του Χριστού μαρτύρων, ωφελούντο οΐ άκούοντες χριστιανοί, πιστεύον- 

τες άδιστάκτως ότι τό έν ταΐς θείαις γραφαίς γεγραμμένα είναι θειότατα καί 
αληθέστατα, καί ότι οΐ μισούντες καί άποστρεφόμενοι τής κακίας τά έργα 
καί άγαπώντες καί εργαζόμενοι τήν αρετήν προθύμως καί άγογγύστοκ, ύπο- 

μένοντες διά τον Κύριον πάσαν καταδρομήν καί θλΐψιν θέλουσι φανήν άξιοι 
κληρονόμοι τής αιωνίου ζωής. Όπόσα καί όποια φρικτά καί αξιοδάκρυτα 
πάθη έδοκίμαζον α! χριστιανοί τής Κρήτης από τούς διδομένους είς τά 
αφροδίσια πάθη, έπιλείψει με ό χρόνος γράφοντα- άρσενοφθορίαι, παρθενο¬ 

φθορίας αρπαγαί καί βίαι. ύπάνδρων γυναικών καί τά λοιπά· καί ταύτα έξη- 

κολούθουν, ώς έπί τό πλεΐστον, μέ τήν βίαν καί δυναστείαν. Καί αν άπετύγ- 

χανον τού αχρείου σκοπού των, τής μέν ιόν άνδρα ανηλεώς έθανάτωνον, τής 
δέ τον αδελφόν, τής άλλης τον πατέρα, ή τήν μητέρα, ή όντινα ήθελον ΰπο- 

πτευθώσι συνεργόν τής αποτυχίας του, γείτονα δηλαδή, ή άλλον τινά οΐκεΐον 
τού διαφυγόντος υποκειμένου, ή καί αυτό τό καταδιωκόμενον υποκείμενον 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ'. 21 
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ενίοτε δέ εξεχέλουν τούς αχρείους σκοπούς των μέ απατηλούς λόγους, και μέ 
καταπειστικός υποσχέσεις πρόσκαιρων απολαύσεων δόξης και πλούτου. “Οθεν 
άπεξενώθησαν πολλοί από την περιουσίαν των καί πατρίδα προς αποφυγήν 
ατιμιών ή θανάτου- καί αν εΰκολύνοντο οί πλεΐστοι των χριστιανών ήθελον 
άποσκιρτήσειν από την Κρήτην έμποδίζετο όμως ή φυγή καί άναχώρησις 
των φαμιλιών, καί ανηλίκων αρσενικών παιδιών. Πού γάμος, ή βάπτισις, ή 
εορτή, ή άλλη τις συνάθροισις χριστιανών άνδρών καί γυναικών, συμπόσιον 
ή χορός, καί νά μην είναι τοιαΰτα ζιζάνια έμβάλοντα φόβον καί τρόμον εις 
τάς καρδίας των, μήπως γυναίκας άτιμάσωσιν καί άνδρας θανατώσωσιν; 

πού ελευθερία εις τούς χριστιανούς νά μεταχειρισθώσι φορέματα πολυτελή 
όπωςοΰν, άναλόγως τής εποχής καί τής μικράς καταστάσεώς των; πού τόλμη 
νά άντιτείνωσιν εις απρεπείς λόγους ή εις άσεμνα κινήματα των αχρείων 
τούρκων παρευρεθέντων εις τάς συναναστροφάς των χριστιανών; πολυειδώς 
καί πολυτρόπως κατατρυχόμενοι οί έν τοΐς χωρίοις οΐκούντες χριστιανοί, 

εσχημάτιζον εν ελεεινόν καί άξιοδάκρυτον θέαμα. "Αξιόν δακρύων ήτο καί τό 
νά βλέπη τις τον άναχωροΰντα δι' οδοιπορίαν τινά όπωσούν έκτεταμένην νά 
προσφέρη εις τήν γυναίκα καί παΐδας του τον τελευταϊον αποχαιρετισμόν, 

φοβούμενος μήπως καθ’ οδόν δοκιμάση τον εις πολλούς άκολουθήσαντα 
θάνατον άδικον, καί δεν έπιστρέψη πλέον νά τούς ΐδη. Αί έν ταίς πόλεσι 
γυναίκες δεν έτόλμων νά εκβωσιν έ'ξω τής οικίας των ασκεπείς τό πρόσωπον, ή 
νά στέκωνται εις παράθυρα νά φαίνωνται, αλλά ώς αΐ τούρκισσαι έκρύπτοντο, 

καί διε εκβαινον έξω ή σαν μέ κεκαλυμμένον πρόσωπον καί όλα τά λοιπά 
μέρη τού σώματος. Αί παρθένοι μόλις δίς τού ενιαυτού έπήγαινον εις τήν 
εκκλησίαν διά νά μεταλάβωσι τών άχράντων μυστηρίων καί τότε δ'ρθρου 
βαθέο; κεκαλυμμέναι καί έπέστρεφον εις τάς οικίας των προ τής ανατολής 
τού ήλιου φοβούμεναι τον κίνδυνον τής παρθενίας των, ή τής ζωής των, ή 
τής ζωής τών γονέων, αδελφών, ή άλλων τινών συγγενών των. Ενίοτε δέ 

επέμβαινον εις τά θρησκευτικά καί τούτο άπέβλεπεν εις τινα σκοπόν τής 
άχρειόχητος ή κακίας των- δηλαδή εις έπίδειξιν τής ισχύος τοον, ότι ό προσ¬ 

τακτικός λόγος των έργον γίνεται, ή καί άπόλαυσιν χρηματικήν, ή εις έκτέ- 

λεσιν αισχρός τίνος προμεμελετημένης πράξεώς των. Ύπεκρίνοντο δέ τούς 
μεσίτας εις τούς αρχιερείς διά χειροτονίας ιερέων, συνοικέσια άπρεπή, ανάρ¬ 

μοστα καί παράνομα, εις άλογα και άτοπα διαζύγια- επέμβαινον δέ καί εις 
τούς γάμους καί στεφανώματα τών χριστιανών (ως κουμπάροι κοινώς λεγό¬ 

μενοι), καί έξώδευον χρήματα στηρίζοντες τούς περί αυτούς κόλακας, ή τούς 
άλλως πως θεραπευτάς τών αχρείων παθών των, χριστιανούς, καί άνεδέχοντο 
παΐδας χριστιανών έκ τού αγίου βαπτίσματος- καί οί άντιτείνοντες εις τάς 
τοιαύτας ζητήσεις των δέν ήσαν μακράν τού εσχάτου κινδύνου τής ζωής. 

Οί έχοντες δέ τούς γάμους ήσαν υπόχρεοι νά φιλοδωρήσωσι τον σούμπαση 
τού χωρίου των, τοΰρκον όντα, προσφέροντες εις αυτόν ή ένα κριόν, ή ένα 
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ζευγάριον υποδήματα, τα πολυτιμότερα καί κατά τήν Ιποχήν εν χρήσει, νά 
τον προσκαλέσωσιν εις τούς γάμους. Συν αύτώ δέ καί τούς γνωστούς καί 
τούς συχνάζοντας εις τό χωρίον εκείνο τούρκους. Οί μή έκπληρώνοντες τούτο 
τό εις αυτούς νομιζόμενον άφευκτον ηθικόν χρέος, κατατρεχόμενοι. εκινδύ- 

νευον. Ούτοι έδιώριζον, ώς επί τό πλείστον, πότε καί πού νά στεφανώση 6 

ίερεύς τό άνδρόγυνον- πολλάκις καί άνευ αρχιερατικής άδειας καί άφέσεως 
δέρνοντες ιερείς άνιλεώς έβίαζον αυτούς καί έστεφάνωναν άνδρόγυνα παρά¬ 

νομα ή άσύμφωνα έκ μέρους τού ενός υποκειμένου, καί άνευ τής συγκατανεύ- 

σεως τών γονέων αν έλεγον τίποτε πειρακτικόν έδέρνοντο ύπ5 αυτών- τινές έξ 
αυτών περιερχόμενοι εις διάφορα χωρία έπρόσταζον βίαιους νά συναχθώσιν 
αί γυναίκες καί αί θυγατέρες τών χριστιανών νά χορεύωσιν όμου μέ αυτούς, 

άναγκαίως δ' έπρεπε νά προσφέρωνται εις αυτούς καί φαγοπότια άπό τούς 
οίκους τών χριστιανών, καί χωρίς νά τά ζητήσωσιν, όπου τρώγοντες καί πίνον- 

τες καί χορεύοντες έξέφερον τούς σεσηπότας καί διεφθαρμένους καρπούς τής 
μιαράς των καρδίας, διά νά άπατή σω σι καί νά φθείρω σι τάς άπαλάς καί 
αφθόρους καρδίας τών παρθένων μέ τά πορνικά καί δαιμονικά τραγφδια καί 

κινήματά των, άλλά καί τούς άπεστρέφοντο ώς θανάσιμους εχθρούς των. 

Τοιαύτα δεινά καί άξια φρίκης δυστυχήματα έδοκίμαζον οί εν τοΐς πόλεσι 
(εΐο) καί χωρίοις οίκούντες χριστιανοί. Οί δέ έν ταίς ίεραΐς μοναις ενασκού¬ 

μενοι ιερομόναχοι καί λοιποί άδελφοί, αγγαρείας μέν δέν έκαμνον, έδοκίμα¬ 

ζον όμως ποικίλας θλίψεις καί άλλους άνυποφόρους πειρασμούς. Επειδή 
έκτος τού ότι έδιδον εις τούς μουκατά - άγάδες έν έκ τών επτά πάντων τών 
έκ τής γης, καί έλαιοδένδρων προϊόντων, έπρόσφερον προς τούτοις καί τετρά¬ 

κις έκαστου ενιαυτού καί δώρα, συνιστάμενα άπό κριούς, μέλι, κηρία κατε- 

σκευασμένα λαμπάδες* καί όχι μόνον εις αυτούς έδιδον, άλλά καί εις όλους 
τούς άξιωματικούς- καί τούς διά τήν κακίαν καί ωμότητα διαβοήτους τούρ¬ 

κους, τών όποιων ό αριθμός ανέβαινε σχεδόν μέχρι τών είκοσι πέντε κατά 
καιρούς καί έτι πρός. Έπροσφέροντο δέ ταύτα κατά τήν εορτήν τής κατά 
σάρκα γεννήσεως τού Σωτήρος ημών, καί τής έκ νεκρών αυτού άναστάσεως, 

καί κατά τά μιαρά των βαϊράμια. Ταύτα δέ καί μειεκόμιζον μέν μοναστηριακοί 
ύπηρέται, τα έσυνώδευε δέ καί ο κατά καιρόν ηγούμενος, προσφέρων εις 
αυτούς ταύτα όμού μέ τούς έκ φόβου καί ανάγκης προσερχομένους προσκυ- 

νητάς. Σπανίως έλειπον άπό τάς μονός σωρίαι τούρκων φαγοπότων, οΐτινες 
έξώδευον ημέρας καί νύκτας διατρίβοντες έν αύταΐς, τρώγοντες καί πίνοντες 
καί όχι εις τά τυχόντα φαγητά καί ποτά ευχαριστούμενοι. Πολλοί τής τραπέ- 

ζης ύπηρέται παρεσιέκοντο, ενίοτε δέ καί ό ηγούμενος, δίδοντες εις αυτούς 
τά πιοτά συγκερασμένα μέ άνθόνερα- δτε ήσαν μετριώτεροι εις τήν άπανθρω- 

πίαν καί άδιακρισίαν οί φιλευόμενοι έδέχοντο τον ηγούμενον ομοτράπεζον. 

5Επί τραπέζης έτραγφδουν, συνωμίλουν λόγους κατά τά φρονήματα, καί τάς 
φύσει κακώς διατεθειμένης καρδίας των. Ενίοτε εχόρευον, πιάνοντες εις τον 
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χορόν των και ιερομόναχους ακοντας. Έρριπτον πιστόλας κατά των οικοδο¬ 

μών και κατά τής εκκλησίας· και άλλοτε μέν κατέρριπτον τα πιάτα μέ τά 
φαγητά και τά έσύντριβον, ομοίως και ποτήρια και τά λοιπά οίνοδόχα σκευή· 

άλλοτε δέ τά έρριπτον κατά κεφαλής των παρισταμένων υπηρετών, ενίοτε δέ 
καί είς τό πρόσωπον του ήγουμένου, αντί ευχαριστιών. Καί ου μόνον ταΰτα 
αλλά καί τό τραπέζιον κατέρριπτον μεθ’ δλων των αγγείων ενίοτε, ΐνα κινη- 

θώσιν εις γέλωτα, ή νά δείξωσι την άπανθρο^πίαν καί κακίαν των. Καί δτε 
φιλονεικοΰντες περί μηδαμινών πραγμάτων άντεφέροντο προς άλλήλους υπό 
μέθης εξθ3 φρένων γενόμενοι, τότε φόβος καί τρόμος έκυρίευε τάς καρδίας 
των αδελφών μήπως θανατωθώσιν άμοιβαίως καί οι ζώντες συγγενείς των 
ευρο^σιν αιτίαν καί άφανίσωσιν εκείνην την Μονήν. Κανείς δεν έτόλμα να 
εΐπτ), δτι αρκεί τό κρασί, ή δτι δεν είναι άλλο κατά τό παρόν. Είς τοιαΰτην 
κατάστασιν ευρισκόμενοι δεν έμέτρων την ζωήν οΰτε τοΰ ήγουμένου, ούτε 
άλλου τίνος αδελφού, ωσάν σκύβαλα- είναι λοιπόν ευκολον νά καταλάβη 
έκαστος, δτι είχον τον θάνατον εγγύτατον οί αδελφοί, καί κατ’ έκείνας τάς 
κινδυνώδεις ώρας σωτήριος είς αυτούς ήτο, μετά θεόν, μόνη ή έντεχνος φυγή, 

καί ταχεία άπομάκρυνσις απ’ έμπροσθεν των. Συνέβαινε πολλάκις και 
ήρχοντο ταυτοχρόνως τρεις καί τέσσαρες σωρίαι τούρκων, καί έζήτει έκάστη 
τούτων καί ξεχωριστόν τραπέζιον είς άλλο οίκημα, καί ό ηγούμενος δι’ ασφά¬ 

λειαν τής ζωής του, καί τών αδελφών, ήναγκάζετο νά μεταβαίνη από την 
μίαν τράπεζαν είς την άλλην προς εύχαρίστησιν αυτών, διά νά μή στοχα- 

σθώσιν, δτι τούς μέν τιμά καί δοξάζει, τούς δέ εξευτελίζει καί ατιμάζει. "Οτε 
εφευγον οί μή εχοντες ίδικά των ζφα τής καβάλλας μετεχειρίζοντο τά ζώα τής 
Μονής καί τά ιδιαίτερα τών αδελφών ανυπερθέτως, όμοΰ μέ μοναστηριακούς 
ύπηρέτας διά νά έπιστρέψωσιν αυτά· τινές έκτος του δτι ε'τρωγον, έζήτουν 
φεύγοντες φαγώσιμα πράγματα νά λάβωσιν, ή άλλα τινά, λόγου χάριν λαμ¬ 

πάδας, σινδόνια, πετζέτας, καί τά λοιπά. Διά θαλάσσης ήρχοντο πολλοί 
πολλάκις ώ; θαλασσινοί, ύποκρινόμενοι, δτι τρόπον τινά πάσχουσιν είς τό 
πλοΐον των από ελλειψιν τροφών καί λαμβάνοντας πολλάς καί πολυειδεις 
τροφάς, εφευγον καί τις έτόλμα νά ειπη είς τάς τοιαύτας απαιτήσεις των 
δτι δέν έχει τό μοναστήριον νά δώση είς αυτούς, είμή μόνον νά φάγωσιν; 

Αλλεπάλληλοι φόβοι καί τρόμοι καί ανησυχία απερίγραπτος καί βαρύτατα 
έξοδα έσυνόδευον την διαγωγήν τών αδελφών έκάστης μονής· καί μάλιστα 
αί πλησιάζουσαι είς τάς κοινάς οδούς καί τό μετόχι αυτών ού μόνον την 
ανησυχίαν είχον σχεδόν άδιάκοπον, άλλα καί τά έξοδα, καί τον κίνδυνον τής 
ζωής. Κατά παν έτος ηύξανεν ή αυθάδεια καί τά τυραννικά έργα τών ανθρω¬ 

πόμορφων τούτων θηρίων, προς βλάβην τών χριστιανών, τών οποίων ή 
υπομονή είχε φθάσει είς τον άνώτάτον βαθμόν, ώς καί εκείνων τών θηρίων 
ή κακία. Ταΰτα καί τοιαΰτα δεινά καί άξια φρίκης δυστυχήματα έδοκίμαζον 
οί χριστιανοί τής Κρήτης, οί κατοικοΰντες τάς πόλεις, τά χωρία, και οί μονά- 
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ζοντες είς 
άλλ’ ημείς 

τάς ίεράς μονάς. Καί ταΰτα ούκ έκ παραδόσεοος γράφομεν, 

αυτοί ως καί οί προ ήμών καί αύτήκοοι καί αύτόπται.καί πεπον- 

θότες έσμέν. Αλλά ταΰτα πάντα ή σαν μικρότερα συγκρινόμενα μέ εκείνα, 

δσα επάθομεν απ’ αυτούς, εύδύς από τά πρώτα σημεία τής αποστασίας· τούς 
αρχιερείς τής Κρήτης άνιλεώς έθανάτωσαν, όσους ήγουμένους καί ιερείς 
έπίασαν έφυλάκισαν καί έν τή φυλακή υπό τών κακουχιών άπέθανον. ’Άλλους 
μετά ταΰτα εις διαφόρους τόπους εΰρόντες μέ άνυποφόρους βασάνους καί 
πικράς τιμωρίας καί πολλάς πληγάς απάνθρωπους έθανάτωσαν, τούς έν ταΐς 
πόλεσιν άνδρας χριστιανούς πάντας σχεδόν έθανάτωσαν. τάς δέ γυναίκας καί 
παιδία αίχμαλωτεύσαντες καί μιάναντες έπώλουν, ώς άλογα ζφα, καί μέ βίαν 
δυσπερ[γραπτόν πολλούς έτούρκισαν. Τάς τρεις μονάς, τής Ζωοδόχου 
Πηγής, του Γουβερνέτου, καί ταύτην την ήμετέραν τής ΓΑγίας Τριάδος, αφει¬ 

δώς κατέκαυσαν όρμήσανιες κατ’ αυτών ώς δαιμονισμένοι, λησμονήσαντες 
καί τάς πλείστας τροφάς τάς οποίας έν αύταίς καί εξ αυτών προ πολλών 
χρόνων έτρωγον, καί τάς δωρεάς καί περιποιήσεις τάς οποίας έλάμβανον οί 
απάνθρωποι καί αχάριστοι. Βλέποντες οί αδελφοί τής Μονής ήμών, καθώς 
καί οί τών άλλων Μονών, προ ποδών τον έσχατον κίνδυνον έκρυψαν είς 
απόκρυφον μέρος πάσαν την εκκλησιαστικήν βαρύτιμον αποσκευήν (έκτος 
τών αγίων εικόνων καί ολοκλήρων αγίων λειψάνων) δηλαδή πολύτιμα ευαγ¬ 

γέλια αργυρά κεχρυσωμένα, καί μέ πολυτίμους λίθους κεκοσμημένα. Σταυρούς 
βαρυτίμους μέ πολυτίμους λίθους καί μέ τό πανοέβαστον ξύλον έφ' ού εκου- 

σίως έσταυρώθη ό Σωτήρ τοϋ κόσμου διά την σωτηρίαν του ανθρωπίνου 
γένους. Κανδήλας άργυράς μονοφώτους μεγάλας, τριφώτους, πενταφώτους 
καί έπταφώτους, άγια δισκοπότηρα αργυρά καί χρυσοκαπνισμένα' μικρά λαμ- 

παδοστάσια ήτοι μανουάλια, σαμπτάνια, δίσκους, θυμιατά, ολα αργυρά, κιβώ¬ 

τια πολύτιμα, έν οίς ήσαν πολλών αγίων θαυματουργών άγια λείψανα ένα- 

ποτεθειμένα καί πλουσίως κεκοσμημένα- αρχιερατικά χρυσοΰφαντα καί ιερά 
άμφια πολλάς πολλών ιερέων φορεσιάς· ίεροδιακονικά άμφια δλα χρυσοΰ¬ 

φαντα, πολύτιμα πράγματα θαυμασμού καί θεωρίας άξια. Καί αυτών τών 
μακαρίων καί αοιδίμων κιιτόρων τής ίεράς ήμών μονής χειροτεχνήματα] 

καί αριστουργήματα πλουσιώτατα, κεντητών δντων την τέχνην, τά οποία έσω- 

ζοντο φυλαττόμενα. Ταΰτα πάντα έτέθησαν είς μέρος τής μονής απόκρυφον 
τά δε ιδιαίτερα τών αδελφών ιερά, καί πολύτιμα άλλα σκεύη καί φορέματα, 

έτέθησαν, μέ σεντούκι έκαστου, είς άλλο κρυφόν μέρος-έκτος τής μονής. Αλλά 
κυριευόμενοι πάντες από φόβον καί αμφιβολίαν περί τοΰ πρακτέου, τινές δέ 
και από δυσπιστίαν τοΰ δτι οί αδόμενοι περί τών χριστιανών ανταρσίας λόγοι 
είναι πλάσματα τών τά τοιαΰτα θελόντων, δέν ήξεύρομεν τί νά κάμοίμεν καί 
πώς νά κινηθώμεν, λέγοντες προς άλλήλους ταΰτα: άν μεταφέρωμεν πράγ¬ 

ματα έξω τής μονής ήμών, ή άναχτυρήσωμεν προς καιρόν καί φωραθώμεν 
ώς φυγάδες, κινδυνεύομεν καί την ζωήν και την μονήν ήμών εάν δέν έπα- 
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κολαυθήση τίποτε μεταβολή των πραγμάτων έλεγε δέ τις αδελφός εκ Σμύρ¬ 

νης έλθών, και οιδώς τά περ'ι τής αποστασίας μυστικά, δτι ό κίνδυνος δεν 

θέλει διαρκέσει σχεδόν τρεις ημέρας* διά ταΰτα πάντα έμειναν ένδον τής 

μονής κεκρυμμένα πολύτιμα εκκλησιαστικά σκευή* και τά καθ’ ημέραν έν τή 

εκκλησία καί τά εκτός τής εκκλησίας φαινόμενα πράγματα εμενον εις τούς 

τακτικούς τόπους των, ΐνα μη φωραθώμεν δτι ήξεύρομεν τά περ'ι τής απο¬ 

στασίας κα'ι δεν τά εΐπομεν εις τούς εξουσιαστάς* διά τούτο έχάθησαν δλα 

καί τά κεκρυμμένα καί τά φαινόμενα, υπό τινων τοΰρκων άνακαλυφθέντα 

μετά παρέλευσιν αρκετού καιρού* επειδή, ενώ εΐμεθα εις την αμφιβολίαν τού 

πρακτέου τής φυγής ή τής διαμονής ημών και έπεσκοπούμεν την οδόν την 

φέρουσαν από τά Χανία, εΐδομεν πολύν φόβον καί τρόμον τής καρδίας καί 

κλονισμόν δλου τού σώματος ημών, πολύ πλήθος τοΰρκων ενόπλων, ερχομέ¬ 

νων καθ’ ημών. Ημείς δέ διά νά διασώσωμεν καν τήν ζωήν, κατεφΰγομεν 

εις τά υψηλότερα καί δισβατώτερα μέρη των βουνών τού ακρωτηρίου* και 

λαβόντες μεθ’ ημών ολίγα ψωμία, χΰνοντες πολλά καί πικρά δάκρυα άφήκα- 

μεν τήν μονήν ημών, ώς εύρίσκετο, κατασπάραγμα τών τοΰρκων, οι όποιοι 

τήν καθ’ ημών λύσσαν καί μανίαν των έξέβρασαν εις τήν εκκλησίαν καί εις 

δλην τήν μονήν, άρπάζοντες, συντρίβοντες, κατακαίοντες πάντα, δσα ύπέ- 

κειντο εις φθοράν καί εις μετακόμισιν ώστε ή εκκλησία τής μονής ημών 

έφαίνετο μετά τήν ορμήν των ως κάμινος ασβέστου* επειδή καιόμενα τά στα¬ 

σίδια, τά τέμπλα μετά τών άγιων εικόνων, ή αγία τράπεζα καί ή πρόθεσις, 

θήκαι ξύλινοι, δηλαδή δουλάπια, καί ή ξύλινη στέγη τού μεγάλου κουμπέ, 

ατελείωτου ύπάρχοντος είσέτι, άνεδόθη τόση πολλή φλόξ τού πυρός, ώστε ού 

μόνον πέτραι πολλαί τής εκκλησίας ελαβον μορφήν καί φΰσιν ασβέστου, 

αλλά καί τινες χονδρά! βέργαι σιδήρου, έξ ών έκρέματο καί έκρατεΐτο βαρύ¬ 

τατος τις πολυέλαιος μποΰντζινος μέγας, υπό τής πλουσιότητος τού πυρός, ώς 

κηρός διελΰθησαν. Τά αυτά ήκολοΰθησαν καί εις τήν μονήν τού Γουβερνέ- 

του, καί εις τά χωρία τού ακρωτηρίου* καίοντες, άρπάζοντες, φονεΰοντες τούς 

απαντώντας χριστιανούς, άνευ έξαιρέσεως* ημείς δέ καί πάντες οί τού άκρω-' 

τηρίου κάτοικοι, δσοι κατέφυγον εις τά βουνά, διεσώσαμεν τήν ζωήν μέ 

άνέλπιστόν τρόπον, θεία βοήθεια. Οι τούρκοι φοβούμενοι μήπως οί ένοπλοι 

χριστιανοί όρμήσωσιν από τά Κεραμειό καί από τήν Μαλάξαν κατά τής 

πόλεως τών Χανίων, έστράφησαν εις τά όπίσω οί περισσότεροι* οί δέ μείναν- 

τες, ολίγοι τινές τον αριθμόν, δεν έτόλμων νά έλθωσι καθ’ ημών εις τά 

βουνά* ημείς δέ εις τον έσχατον κίνδυνον όντες υπό τής έλλείψεως τροφής, 

καί ΰδατος τό περισσότερον, διεσώθημεν άπροσδοκήτως. Διότι φεργάτα τις 

γαλλική, πλέουσα προς τά όπισθεν τών βουνών τού ακρωτηρίου, καί μαθούσα 

παρά τίνος μικρού πλοιαρίου χριστιανικού, άφ5 ημών εις αυτήν άναγαγόντος 

προς διάσιοσιν ημών (αν ήτο δυνατόν), τον υπό πείνης καί δίψης έσχατον 

κίνδυνον τοσούτων ψυχών, έπιστρέψασα προς τήν νήσον Σαντορίνην, δπου 

τ 
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| 
προ μιας ημέρας άπήντησεν επτά τών Κασίων καράβια υπέρ τών χριστιανών 

τής Κρήτης πλέοντα, (καί εις ημάς περί τούτων προειπούσα), έδωκεν εις 

αυτά τήν περί τού κινδύνου ημών εΐδησιν. Τά όποια ιήν ακόλουθον πρωίαν 

εφάνησαν «νελπίστως όπισθεν τών βουνών έν τή θαλάσση, ού πολλά μακράν 

τής ξηρά:. Οδηγούμενα δέ υπό τού είρημένου χριστιανικού μικρού πλοια¬ 

ρίου, (ού κύριος ήν ΓΙανανός τι; Σαρπάκης τούπίκλην) έπλησίασαν λαβόντα 

δέ πάντα; ημάς, καί δσα ζώα διά τροφήν ημών καί ανιών έδυνήθησαν, μετε- 

βίβασαν εϊ: ιό απέναντι μέρος τής Σούδας, εις χωρίον καλουμενον Καλύβες 

καί ούτω πώς διεσώθημεν. "Ησαν δέ άφ δσα τής εκκλησίας της μονής ημών 

κατεκάησαν σημαντικώτατα πράγματα τά εξής* ολόκληρον άγιον λείψανον 

τού οσίου 'Ακακίου καί όσιου Γερασίμου, κείμενα εν θήκαις υπό τήν αγίαν 

τράπεζαν τής εκκλησίας* καί αυτή ή αγία τράπεζα* [επεται μακρα περιγραφή]· 

Αλλά φευ τής δυστυχίας! Ταύτα πάντα τά υπό τών έν διαφόροις καιροίς 

άκμασάντων αδελφών συναχθέντα, κόποι; πολλοίς καί ίδρώσι, χάριν εκκλη¬ 

σιαστικής κοσμιότητα; καί εύπρεπείας, παραμυθείας τε καί άνέσεω; καί τών 

αδελφών τής μονής καί τών έν θλίψεσιν οντων καί καταφευγύντων εις αυτήν 

χάριν βοήθειας χριστιανών, εντός ολίγων ωρών έγιναν τού πυρός παρανα- 

λωμα. Καί ταύτα μέν τά προ τής αποστασίας, καί τά κατά τήν αρχήν τής 

αποστασίας άκολουθήσαντα. Ία δέ έν τω μεταςυ αυτής και τά μετά ταύτα 

πώς καί ποιοι τών αδελφών κινδυνεύσαντες τήν ζωήν, εφάνησαν πρώτοι 

λ άνορθωταί τής μονής ημών, καί τίνες συνεισέφερον προς ύπαρξιν αυτής καί 

παρηγοριάν, καί τί έκαστος μέχρι τού νύν έπρόσφερε* δηλώσωμεν ακολού¬ 

θως έν τω ίερώ τούτφ κώδικι, προς δηλοποίησιν τής εγκαρδίου προθυμίας 

έκάστου, καί παράδειγμα τών επομένων αδελφών. ΙΙροστεθήσονται δέ έν 

αύτω τω κώδικι καί πάντα τά τής μονής υποστατικά, καί τά περί αυτήν, καί 

τά κατά διαφόρους τόπους έν τοΐς μειοχίοις υπάρχοντα, προς γνωστοποίησιν 

αυτών. Αλλά φυλάττοντες τό εύτακτον καί ευπρεπές, προηγουμένως θέλομεν 

έκθέσειν δσα περί τής πρώτης ύπάρξεως τής ίεράς ήμών μονής από μνήμης 

σώζονται μέχρι τούδε, και περί τών μακαρίων κτιτόρων αυτής, πόθεν ή σαν, 

καί πότε καί πώς άνήγειραν έκ βάθρων αυτήν τήν ίεράν οικοδομήν, καί 

πότε έπαυσαν κτίζοντες* επομένως δέ θέλομεν έγγράψειν καί τούς μετά τήν 

πτώσιν αυτής έπανορθωτάς καί δευτέρου; κτίτορας. 

Ή από μνήμης διασωθεΐσα ιστορία τών κτιτόριυν. 

Οί κτίτορες τής ίεράς μονής ταύτης ήσαν δύο αύτάδελφοι, τέκνα τίνος 

ί πλουσίου καταγόμενου από τήν Βενετίαν, δσιις ήτο άρχιγραμματεύ; τού 

διοικητηρίου τών Χανίων, ή ώς άλλοι τινές λέγουσι, διοικητής τών Χανίων 

περί τά τέλη τής δεκάτης πέμπτης έκατονταετηρίδος άκμάζων, ίσως δέ καί 

περί τάς άρχάς τής δεκάτης έκτης1, καταγόμενος έξ οικογένειας λαμπρά;, έπο- 

* Ό ουγγρικούς τον χρονικού, παρά τήν πολλή ν του μόρφωσιν, δέν γνωρίζει νό 

λογαριάζη τάς εκατονταετίας* οντω τήν ΙΖ' λογίζει Ιί'. άφ’ού περαιτέρω ομολογεί οτι 
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νομαζομένης των Τζαγκαρόλων. Ώνομάζετο δέ μουσοΰ Ρουσέλ. Πλούσιος δέ 
ών και φιλομαθής, έπεμψε τούς υιούς του, ως φαίνεται, εις τάς Αθήνας διά 
νά σπουδάζωσι την Ελληνικήν διάλεκτον καί την φιλοσοφίαν. Εκαλούντο δέ 
ο μέν Ιωάννης, ό δέ Λουκάς· δ'ντες δέ άγχίνοες καί έκδοτοι βίς τήν σπουδήν, 

επέδωκαν πλουσίως εις παν είδος μαθήσεως, ομοίως καί εις τήν ίεράν θεο¬ 

λογίαν, διά τούτο έδέχθησαν προθύμως καί τά ιερά δόγματα τής ανατολι¬ 

κής εκκλησίας. Επειδή ο πατήρ των ήτο Λατίνος, δηλαδή τής Δυτικής εκκλη¬ 

σίας ακόλουθος. Ό Λουκάς έμαθε τήν τέχνην τήν κεντικήν, ήτις ένομίζετο 
τότε μία των εύγενών καί χρησίμων τεχνών· μετά ταύτα μεταβάς εις τό "Αγιον 
Ορος του ^ Αθωνος έμόνασεν εις τό μοναστήριον τού Βατοπεδίου, όπου 
λαβών το αξίωμα τής ϊερωσΰνης μετενομάσθη Λαυρέντιος. Ό δέ Ιωάννης 
ο αδελφός του διατριβών εν Χανίοις, έγραφε προς αυτόν πολλάκις νά καταβή 
εις τήν Κρήτην νά συζώσιν άλλα μή δυνάμενος νά καταπείση αυτόν δι’ επι¬ 

στολών έπήγε προσωπικώς καί ευρών αϊτόν έκεί μέ πολλούς^παρακινητικούς 
λόγους, τον κατέπεισε νά μεταβή άπό τό μοναστήριον του, εν φ ειχεν εξο- 

δευσει τρεις ολοκλήρους χρόνους, διά νά μονάση εις τό μοναστήριον τού 
Γουβερνέτου, τό όποιον εκαλείτο μοναστήριον τής Κυρίας των αγγέλων, τού 
οποίου οΐ πατέρες τον έδέχθησαν ευμενέστατα· έσΰχναζε δέ εκεί καί ό αδελ¬ 

φός του Ιωάννης, και συνεωρταζον τάς αγίας καί επισήμους έορτάς- καί 
τέλος ένηγκαλίσθη καί αυτός τήν μοναδικήν πολιτείαν. Ό9εν, μείνας καί 
αυτός εις τό αυτό μοναστήριον, ελαβε τό αξίωμα τής Ϊερωσΰνης, μετονομα- 

σθείς Ιερεμίας. Ιεροπράττοντες δέ καί ιερουργούντες εμνημόνευον τό όνομα 
τού πατρός των, δυτικού οντος· διά τούτο ήγανάκτουν οι λοιποί συνάδελφοι 
καί έσκανδαλίζοντο τόσον, ό5στε οί νεώτεροι προσωπικώς ΰβριζον καί άνα· 
θεμάτιζον αυτούς, ως αιρετικούς, όνομάξοντές τους σκυλοφράγκους, λέγοντες, 

δτι ήλθον εις τό μοναστήριον μας καί θέλουσι μάς καταστήσει αιρετικούς, 

δια τούτο άνεχώρησαν άπό τό μοναστήριον τής Κυρίας. Καταβαίνοντες 
λοιπόν μέ λύπην πολλήν καί άθυμίαν, έστάθησαν εις τό ρεύμα εκεί όπου 
είναι σταυροί σημειωμένοι εις μίαν μεγάλην πέτραν καθήμενοι δέ έσκέ- 

πτοντο που νά ύπάγωσι νά ήσυχάσωσιν. Εις τό έδαφος τής ΐεράς ταύτης 
μονής ήτον μικρά τις εκκλησία επ’ όνόματι τού αγίου αποστόλου Παύλου, 

εις τήν οποίαν ήσύχαζεν ιερομόναχος τις, Ιωσήφ ονομαζόμενος, λειτουρ¬ 

γός ιόν της εκκλησίας εκείνης, διά παρακλήσεως άρχονιός τίνος, Ιακώβου 
ονομαζομενου, δστις ήτο κάτοικος εις χωρίον τι Μεγένον καλούμενον, τού 
οποίου σορζονται λείψανα καί ερείπιά τινα μέχρι τής σήμερον ό όποιος εξού¬ 

σιαζε και τήν εκκλησίαν τού αγίου Παύλου, καί τήν πλησίον τής εκκλησίας 

έπεκράτησεν ή εργασία μέχρι τοΰ 1634, πράγμα άλλως τε όπερ δείκνυται καί έκ τών 

επιγραφών. Ή αφέλειά του επίσης είναι χαρίεσσα όταν νομίζη ότι οί Τζανκαρόλοι 

εσπουδασαν εις Αθήνας! η ότι ο Ιερεμίας έλάμβανε διαταγάς άπό τον (φοάγκον) επί¬ 
σκοπον Κυδωνιάς! 
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γην. Άπεφάσισαν λοιπόν νά ύπάγωσιν εις τον Ιερομόναχον Ιωσήφ νά στα- 

θώσιν εκεί προς καιρόν, έως οΰ νά σκεφθώσι περί τοΰ πρακτέου, επειδή ό 
ηγούμενος τής Κυρίας δεν ήθελε νά άναχίορήσωσιν άπό τό μοναστήριον του, 

άλλ’ αυτοί άνήσυχοι δντες διά τάς προειρημένας ύβρισίας τών λοιπών άνε- 

χώρησαν. Έλθόντες δέ εις τον ιερομόναχον Ιωσήφ τούς έδέχθ?] φιλοφρόνως· 

καί μετ όλίγας ημέρας έρωτι^σαντες έμαθον παρ’ αυτού, δτι καί τήν εκκλη¬ 

σίαν καί τήν πέριξ γην εξουσιάζει αρχών τις Ιάκωβος ονομαζόμενος, τον 
όποιον ευρόντες παρεκάλουν νά πωλήση εις αυτούς μέρος τής γης εκείνης, 

διά νά κτίσωσι μοναστήριον νά κατοικήσωσι μέ αυτούς δσοι θέλουσι νά 
ακολουθήσωσι τον μοναδικόν βίον. Εκείνος δέ ό αοίδιμος άνήρ, φιλόθεος 
ων, αποκριθείς, είπε προς αυτούς: «Ό σκοπός σας είναι, θεάρεστος, αφού 
έχετε τοιαύτην άπόφασιν νά κτίσητε μοναστήριον μέγα διά νά μονάσωσιν 
αρκετοί αδελφοί. Σάς δίδω τόπον χωρίς χρήματα, ευχαριστημένος μόνον εις 
τούτο1 κατα τήν εορτήν τής μελλούσης εκκλησίας τού αγίου, νά άνάπτητε καί 
σεις καί οΐ μεταγενέστεροι όμοιους μίαν λαμπάδα μιας λίτρας έμπροσθεν τής 
εϊκόνος τού αγίου τής Μονής, υπέρ άφέσεως τών αμαρτιών μου». Έδωκε 
λοιπόν εις αυτούς και τήν εκκλησίαν τού αγίου Παύλου καί τήν πέριξ αυτής 
γήν, εκτεινόμενη ν άπό τό έξωθεν μέρος τής βορινής πλευράς τής όρωμένης 
μονής, μέ δλον τό έδαφος καί τό ήμισυ τής αυτής αμπέλου, συμπεριλαμβα¬ 

νομένου καί ολου τού μελισσοκήπου. Έκτίσθη δέ ό νύν φαινόμενος περικλεέ¬ 

στατος ναός τής αγίας Τριάδος επί τού αυτού εδάφους τής πρώτης εκκλησίας, 

προστεθειμένης και άλλης γης κύκλωθεν, ϊνα γένηται ό ναός ευρύχωρος. 

Μετά τήν δόσιν τής γης, άνευ αναβολής καιρού, ό μέν Λαυρέντιος έκαμεν 
άρχήν νά σύναξη τάς αναγκαίας ύλας μιάς τοιαύτης οικοδομής. Ό δέ Ιερε¬ 

μίας μεεεβη εις ιό Αγιον Όρος τού ’Άθωνος, διά νά λάβη έκειθεν σχέδια 
τής μελλούσης οικοδομής. Σταθείς δέ εις τήν μονήν τού Βατοπεδίου αγνώ¬ 

ριστος §δια)ρίσ9η μεταφέρη ξύλα προς χρήσιν τα>ν έκείσε μοναχών, δπου 
έσχεδιασε μυστικώς ολίγα τινα μονής οΐκοδομ?]ματα. Άναχωρήσας δέ έκειθεν 
διά τον αυτόν σκοπόν, μετέβη ωσαύτως αγνώριστος εις τήν μονήν τής Λαύ¬ 

ρας, όπου εδιωρίσθη εις το αυτό έργον τού ξυλοφόρου, σχεδισζων μυστικώς 
τάς οικοδομάς τής μονής αρκετόν καιρόν. Άνεγνωρίσθη δέ τίς ήτον διά τίνος 
ανέλπιστου καί παραδόξου περιστάσεως. Φαίνεται δτι μεταξύ πατέρων τινών 
τής Λαύρας συνέπεσε φιλονεικία περί τίνος γραφικού ρητού, εις τοΰ οποίου τήν 
κατανόησιν καί ορθήν έξήγησιν άπετύγχανον καί τά δύο άντιφερόμενα μέρη, 

γράφοντες έξήγησιν καί τό έν μέρος καί τό άλλο άστόχως καί μακράν τής αλή¬ 

θειας τού νοήματος. Αφέντες δέ τήν βίβλον τήν περιέχουσαν τό δυσερμήνευτον 
τούτο ρητόν καί τά διά γραφήν επιτήδεια εις έν μέρος τής μονής ελεύθερον, 

έξέβησαν προς περιδιάβασιν. Έλθών δέ ό αοίδιμος Ιερεμίας άπό τά ξύλα 
καί ίδών τήν βίβλον καί τάς μή δρθώς γεγραμμένας εξηγήσεις καί τά διά 
γραφήν αναγκαία παρόντα, καί άνθρωπον ούδένα, διασαφηνίρας καί γράψας 
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την εξήγησιν του διαφιλογεικουμένου καί άμφιβαλλομενού ρητοί πολύ εύστο- 

χώτερα εκείνων καί καταλιπών εκεί καί την βίβλον καί την ύπ’ αυτού 

γεγραμμένην εξήγησιν, χωρίς νά τον ΐδη τις γράφοντα, άνεχώρησεν έκεΐθεν. 

Έπανελθόντες δέ οί πατέρες και ίδόντες την ξένην καί παρ’ ελπίδα γραφήν 

τής ορθής καί καταλλήλου έξηγήσεως, ήπόρησαν. Έρεΰνης δέ γενομένης 

ακριβώς καί ενόρκως περί τού τις αυτήν έγραψεν, ώμολόγησεν ό Ιερεμίας, 

οτι αυτός έστίν ο γράψας ταύτην καί ου μόνον τούτο ώς φ^αλήθης, άλλα 

καί τον σκοπόν διά τον οποίον διέμενεν εκεί αγνώριστος έξωμολογήσατο. 

Εύλαβηθέντες δέ αυτόν οί πατέρες είπον, μή ήξευροντες τό υποκείμενόν σου 

σέ έδιωρίσαμεν ξυλοφόρον, διά τό όποιον ζητοϋμεν συγγνώμην δθεν, παρα- 

καλούμεν, εις τό έξης παύσον από τό επίπονον καί πολύμοχθον τούτο εργον 

καί σχεδίασον, αδελφέ καί εργάτα τής αρετής, δσα θέλεις καί δσον καιρόν 

θέλεις μένε νά σχεδιάζης μέ υπομονήν καί ησυχίαν σου. Καί δταν θέλης 

άναχώρησον έλευθέρως, ΐνα ψέρης εις έκβασιν αγαθήν τον θεάρεστον σκοπόν 

σου. Έπανελθών δέ εις την Κρήτην μετά των σχεδίων, ήρχισαν τάς οικοδο¬ 

μάς κατά τό χιλιοστόν εξακοσιοστόν δέκατον τρίτον σωτήριον έτος, κτίζοντες 

τά μαγαζία, τό έλαιοτριβεΐον καί τούς στάβλους κατά τά σχέδια- πριοτοκατα- 

σκευάσαντες τήν έν τφ μελισσοκήπω λοΰτραν διά σύναξιν τού αναγκαιότατου 

προς κτίσιν νερού, σμικροτάτων δντων των προευρεθέντων τού νερού δοχείων. 

Κτίζοντες δέ έκ διαλειμμάτων, ώς έσυγχώρουν εις αυτούς τά περιστατικά, έπε- 

κράτησεν ή εργασία μέχρι τού χιλιοστού εξακοσιοστού τριακοστού τετάρτου 

σωτηρίου έτους. Άπό τήν αρχήν τής οικοδομής έσυνάζοντο άνδρες από τά πλη¬ 

σίον μέρη διά νά συμμονάσωσι, των οποίων ό αριθμός εφθασεν εντός ολίγου 

εις δγδοήκοντα άνδρας. Επειδή κατά τό βόρειον μέρος τής μονής, άπό τά 

χωράφια μέχρι τού κάβου - Μελέχα, ήσαν τότε πολλοί χριστιανοί κάτοικοι, καί 

έξ εκείνων ήσαν οί περισσότεροι νέοι μονασταί. Μεταξύ των χρόνων καθ’ ούς 

εκτίζετο ή μονή συνέβη νόσος θανατηφόρος καί μεταδοτική εις τούς έν τή 

μονή τής Κυρίας των αγγέλων μοναστάς, τόσον ώστε έμεινεν ακατοίκητος. 

Ό τότε άρχιερεύς λοιπόν καί οί άρχοντες των Χανιών, έδιιόριζον τον Ιερε¬ 

μίαν νά μεταβή εκεί ώς ηγούμενος μέ σκοπόν νά κατοικηθή πάλιν ή μονή 

τής Κυρίας των αγγέλων- μή θέλοντα δέ έβίασαν αυτόν, φοβίζοντες δτι 

θέλουσι τον εμποδίσει άπό τήν έξακολούθησιν τής οικοδομής του, εάν παρα- 

κούση. "Οθεν βιασθείς ύπ’ αυτών μετέβη εκεί ώς ηγούμενος* συναχθέντες δέ έκ 

νέου μοναχοί, μετά παρέλευσιν αρκετού καιρού έκτισαν διά προστασίας του 

τήν θαυμαστήν έκείνην καμάραν τήν είσέτι φαινομένην εις τό καθολικόν τής 

Κυρίας1, διά νά μεταβαίνωσιν ευκόλως οί μοναχοί εις τό απέναντι βουνόν 

άντικατασιήσας δέ εις αυτούς ηγούμενον άξιον μετέβη πάλιν εις τήν κτιζυ- 

μένην μονήν των, τής οποίας τήν κτίσιν, άπόντος αυτού, έξηκολούθει ό άδελ- 

1 "Ορα σχέδιον αύιής παρά Ρ&δίεγ, Ένθα ανωτέρω. 

φός του Λαυρέντιος προθύμως- άλλα (ώς φαίνεται) επειδή δέν ειχον πλέον 

χρήματα, μετέβη ό Λαυρέντιος εις τήν μονήν τού οσίου Όνουφρίου εργαζό¬ 

μενος εκεί τό έργόχειρόν του, τό κέντημα των ιερών αμφίων καί άλλων τινών 

τά δέ έκ τού κόπου του χρήματα έ'διδεν εις τον αδελφόν του καί εξώδευεν εις 

τήν οικοδομήν. Κατά τούτον τον καιρόν επροστάχθη πάλιν ό Ιερεμίας, 

καθάις τό πρώτον, υπό των έν Χανίοις προυχόντων νά μειαβή εις τά Βλυχά- 

δια, δπου ή τον Μονή τής αγίας Κυριακής, τής οποίας οί μοναχοί διασκορπι- 

σθέντες, τήν άψήκαν άκατοίκητον ι. 'Όθεν βιασθείς μετέβη εκεί άκων δια- 

τρίψας δέ εκεί αρκετόν καιρόν, συνήΟροισε τούς διεσκορπισμένους μοναχούς, 

προς τούτοις ήλθον καί άλλοι καί έβαλεν αυτούς εις ευταξίαν αλλά φθονήσας 

ό μισόκαλος, εΐσήλθεν εις τινα καλόγηρον Βιτάλιον όνομαζόμενον καί έπε- 

βουλεύθη τήν ζωήν τούτου, τού όντως οσίου άνδρός. Ούτος ό επάρατος προε- 

τοιμάσας οίνον μέ δηλητήριον φάρμακον έβαλεν αυτό εις άγγεΐον ύέλου, 

καιροφυλακτών νά δώση εις αυτόν νά πίη έξ αυτού διά νά τον θανατώση. 

Μίαν των ημερών λοιπόν περιερχόμενος ό Ιερεμίας καί παρατηρών ακριβώς 

άν είναι τίποτε ατελές νά τό διόρθωση προς άνάπαυσιν καί εύχαρίστησιν 

των συναχθέντων αδελφών, άποφασίσας δέ νά μεταβή πλέον έκεΤθεν εντός 

ολίγου εις τήν κτιζομένην μονήν του, έπέρασεν έξωθεν τού κελλίου τού είρη- 

μένου κακό μοναχού, ό όποιος, ίδών αυτόν, τον προσκαλεΐ μετά δόλου, ώς 

άλλος προδότης ’Ιούδας, λέγων προς αυτόν, «ορίσετε, αφέντη ηγούμενε, νά 

πίητε έν κρασοβόλιον»- εκείνος δέ μή έννοήσας τον κεκρυμμένον δόλον, ειπεν 

ότι «τό πίνωμεν, αδελφέ». Καί λαβών έπιεν’ μετά δέ τήν πόσιν ευθύς αισθα¬ 

νόμενος έσωτερικώς τήν ενέργειαν του δηλητηρίου φαρμάκου έπιεν έλαιον 

καί άλλα τινά, διά νά διάσωση τήν ζωήν του, άλλ’ εις μάτην. "Οθεν στέλλει 

ταχυδρόμον προς τον αδελφόν του τον Λαυρέντιον, όστις μαθών, ότι ό αδελ¬ 

φός του είναι εις τον έσχατον κίνδυνον τής ζωής, υπήγε ταχέως προς αυτόν. 

Εκείνος δέ πνέων τά λοίσθια τής ζτοής, παρήγγειλεν αυτόν, τάς μέν άλλας 

οικοδομάς τής μονής νά παραιτήση, τήν δέ εκκλησίαν νά έπιμεληθή νά κτι- 

σθή πρώτον κατά τό σχέδιον τό όποιον είχε φέρει άπό τό "Αγιον ’Όρος, τό 

όποιον καί ήκολούθησεν ό Λαυρέντιος, ώς παρηγγέλθη. Και φαίνεται, ότι 

έπρόβλεπεν ο αοίδιμος ιερεμίας, ότι εντός ολίγων χρόνων κινδυνεύει ή 

Κρήτη νά ύποπέση εις τάς χείρας των τούρκων, τό όποιον καί ήκολούθησε- 

διά τούτο, ό'χι μόνον οίκοδομαί τινες τής μονής έμειναν ατελείωτοι, καί είσέτι 

[1832;] μένουσιν, άλλα και αυτή ή εκκλησία έ'μεινεν άτελείωτος' επειδή οί 

τοΰρκοι κυριεύσαντες τήν Κρήτην δέν άφησαν τούς χριστιανούς νά κτίζωσιν 

έκκλησίας καί μοναστήρια. Άπέθανε λοιπόν ό 'Ιερεμίας καί έτάφη εις τήν 

1 Ή μονή άγνωστον πότε ήρημιάθη. Νΰν σφζονται τά ερείπια καί ναύδριον. Ή τοπο¬ 

θεσία σήμερον στα Ταμπακαριά, στήν "Αγία Κυριακή (διά τα παρ’ αυτήν βυρ¬ 

σοδεψεία). Τό μνημεΐον, ανέκδοτον παρά Οετοΐα, θά έκδίόσωμεν προσεχώς μετά των 

σχετικών. 
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μονήν τής 'Αγίας Τριάδος, χωρίς νά ΐδη παντελώς οΰτε καν τό θεμέλιον τής 

εκκλησίας. "Ομως εις ποιον έτος καί εις ποιον μήνα εκοιμήθη τον ύπνον του 

θανάτου είναι άδηλον εις ημάς· (επειδή τον καιρόν τής αποστασίας κατεκάη- 

σαν πάντες οί κώδικες, όμοΰ μέ τά λοιπά χειρόγραφα καί βιβλία καί άλλα 

σκευή τής ιεράς μονής ταύτης· καί επειδή ήκολοΰθησεν ή αποστασία χωρίς 

νά προϊδεασθώσιν οί αδελφοί τής μονής καί νά όδηγηθώσι πώς νά διασώσωσι 

καν τά αναγκαιότατα, διά τούτο πάντα τά ελλείποντα τής μοναστηριακής 

ιστορίας καί άλλα τινά χρησιμώτατα καί ώφελιμώτατα έτάφησαν εις τον 

τάφον τής λήθης. Ταϋτα δέ τά αποσπάσματα περιήλθον από μνήμης τινών 

εκ ιών διασωθέντων αδελφών καί προ πάντων από τίνος εύμνήμονος ηγου¬ 

μένου κυρίου Π αισίου Πελοποννησίου, δστις οδηγός γενόμενος εσημειώθησαν 

ταϋτα). Ό αοίδιμος οΰτος άνήρ, ως φιλόπονος καί σοφή μέλισσα περιϊπτα- 

μένη εκ πολλών άνθέων άποβυζάνει τά χρήσιμα προς κατασκευήν του κηρού 

καί τοϋ μέλιτος, ΐνα την έαυτής ζωήν διατηρή καί άλλους ευφραίνη, ουτω 

καί αυτός, φιλόπονος ών εις άκρον, μετέβαινεν εκ τόπου εις τόπον, ΐνα συνάξη 

παν ό,τιουν ωφέλιμον καί χρήσιμον εις τόν ένθεον σκοπόν του. Επειδή οΰ 

μόνον εις τό Άγιον “Ορος του ’Άθωνος μετέβη τό δεύτερον ένεκα των 

σχεδίων, αλλά καί εις τήν νήσον Γαύδον έξέπλευσεν, ΐνα καί εξ αυτής λαβών 

άναγκαίαν και ωφέλιμόν τινα ύλην εύκολύνη τάς διατρεχοΰσας δυσκολίας τοϋ 

έργου του. 'Όθεν, κατ' ευδοκίαν Θεοΰ, συνέβη καί εϋρεν εκεί φιλόθεόν τινα 

χριστιανόν, ευδιάθετον αμα καί εϋκατάστατον Νικόλαον όνομαζόμενον, δστις 

μετά προθυμίας καί ζήλου γραφθείς αδελφός τής κτιζομένης μονής, ΰπεσχέθη 

κατ’ έτος προσφοράν τεσσαράκοντα κιλά σιτάριον προς βοήθειαν, τό όποιον 

κατ’ έτος στελλόμενον, συνεισέφερε τά μέγιστα εις τούς έργάτας τής οικοδο¬ 

μής. Οί αοίδιμοι οΰτοι αύτάδελφοι, μ’όλονότι κατήγοντο από λαμπράν καί 

πλ,ουσίαν οικογένειαν, έστολισμένοι οντες μέ αρετήν καί αληθινήν σοφίαν, 

ησαν μετριόφρονες καί φίλεργοι τόσον, ώστε μέ τάς ιδίας αυτών χεΐρας πολλά 

έλαι,όδενδρα καί κυπαρίσσια έφύτευσαν, καί από τάς νεραντζιάς τάς εν τώ 

εδάφει τής μονής τάς δυο παλαιοτέρας πάντων εκείνοι κατεφύτευσαν. Καί 

ενόσω μέν τά περιστατικά εσυγχώρουν εις αυτούς νά είναι όμοΰ καί οί δύο, 

είργάζοντο ταύτοχρόνως όμοΰ παν έργον κοπιαστικόν ευχάριστους, όμογιώ- 

μονες καί σύμφωνοι οντες· δτε δέ βιαζόμενοι υπό περιστάσεων άπεχωρίζοντο 

σωματικώς, έκαμνε μέν έκαστος τό έργον του ιδιαιτέρως, ήτον δμως ή καρδία 

των εις ένα καί μόν.ον σκοπόν αφιερωμένη συμφώνους, πώς νά φέρωσιν εις 

έκβασι.ν τό ιερόν τούτο κατάστημα προς δόξαν τής τρισυποστάτου καί αδιαι¬ 

ρέτου θεότητος. Άλλ’ ό θάνατος άπεχώρισεν αυτούς απ' άλλήλων άνελπίστως· 

δθεν μείνας ό αοίδιμος Λαυρέντιος μόνος εις τούτο τό μέγα έργον, ού'τε εδει- 

λίασεν, ούτε ήμέλησεν, άλλ’έδειξε πάσαν επιμονήν, υπομονήν, προθυμίαν καί 

ύπακοήν εις τάς τελευταίας καί αδελφικός παραγγελίας τοϋ αδελφού του. 

Κτίσας δέ τον περικλεή τούτον ναόν τής Αγίας Τριάδος έως εις τάς άρχάς 
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των παραθύρων τοϋ μεγάλου κουμβέ, ταυτοχρόνους καί άλλα τινά των αναγ¬ 

καιότατων, προς τούτοις καί τόν δερσανά 1 καί κατασκευάσας μέτρων πλοίον 

έν αύτώ διά νά μεταφέρωνται τά χρειώδη τής μονής από Χανία μέ ευκολίαν, 

άνεπαύθη έν Κυρίφ. Πόσους δέ χρόνους έζησε μετά τήν άποβίωσιν τοϋ 

αδελφού ίου, πώς καί πότε άπέθανε, τούτο εις ημάς είναι άδηλον διά τάς 

προειρημένας αιτίας. Εις τάς ημέρας τούτων τών αοιδίμων άνδρών, έκτος 

τής προειρημένης γης τήν οποίαν άφιέρωσεν ό αξιομνημόνευτος άρχοον 

Ιάκωβος, έφ’ ής έκτίσθη ή μονή, ώς προεγράφη, αφιέρωσε κατά μίμησιν 

τούτου καί έτερός τις άρχουν Καλλονάς ονομαζόμενος (έξ οΰ καί ή ονομασία 

τόπου τίνος Καλλονιανά όνομαζομένυυ) τήν κατά τό βόρειον μέρος τής μονής 

γην έ'τερός τις αρχών Πέτρος καλούμενος αφιέρωσε τήν γην τήν γειτνιάζου- 

σαν εις τήν τοϋ Ιακώβου άφιερωμένην, διεκτεινομένην μέχρι τοϋ τόπου τού 

λεγομένου Φουρφουρά. "Ετερός τις αρχών Πατίστας ονομαζόμενος άφιέρωσεν 

όλον τόν τόπον, δστις ονομάζεται Χορταρές. Οί φιλάρετοι ούτοι άνδρες, άν 

ήσαν έκ μιας οικογένειας είναι άδηλον εις ημάς· είναι δμως βέβαιον, δα ή 

οικογένεια τοϋ κυρίου τής προκης εκκλησίας τής τοϋ αγίου αποστόλου Παύ¬ 

λου, δηλαδή τού Ιακώβου, έλέγετο γένος τών Μουριάρων ή δέ οικογένεια 

τών κτιτόρων έλέγετο γένος τών Τζαγκαρόλων, δθεν διπλάς έλαβε τάς ονομα¬ 

σίας ή ήμετέρα μονή, δηλαδή άλλοτε μέν έλέγετο μονή τών Μουρτάρων, καί 

άλλοτε τών Τζαγκαρόλων. Τά πέριξ αυτής τής αφιερωμένης γης τών προει¬ 

ρημένων αρχόντων ήσαν κτήματα κυρίων τινών γειτνιαζόντων κατοίκων, από 

τούς οποίους άλλοι μέν αφιέρωσαν εις τήν μονήν ημών τό ίδικόν των κτήμα, 

άλλοι δέ τό έπώλησαν εις τούς κτίτορας, καί οϋτω πως έγινεν έκτοτε κτήμα 

τής μονής ημών πάσα ή γή, εις τήν οποίαν είναι σήμερον τό μοναστηριακά 

έλαιόφυτα καί οί αμπελώνες· αλλά τότε καί αυτή ή γή ήτο μέ παλαιά αμπέ¬ 

λια, τά όποια ώς άχρηστα διά τήν παλαιότητά τιον τά έξερρίζιυσαν οί κτί- 

τορες καί έφύτευσαν άντ’ αυτών, δΤ ιδίων των εξόδων, τό νύν φαινόμενα 

παλαιό έλαιόδενδρα. Πρώτοι άφιερωταί γης μετά τόν Τάκωβον έν τή αρχή 

τής οικοδομής ήσαν χριστιανοί τινες φιλόθεοι κάτοικοι τού χωρίου Στερνών, 

τών οποίων τήν άφιερωμένην γην είργάζοντο οί πρώτοι μονασταΐ τής 

μονής, καί οί καρποί συνεισέφερον εις τήν οικοδομήν τής μονής τά μέγιστα. 

Κατά μίμησιν τών προειρημένων άρχόντων καί έτερός τις αρχών Γεοόργιος 

καλούμενος καί επονομαζόμενος Χωραφάς, κάτοικος έν τώ χωρίω Χιυρα- 

ψάκια καλού μένω, άφιέρωσεν εις τήν μονήν ημών τήν έν τώ αΰτω χωρίφ 

εκκλησίαν τοϋ Άγιου Νικολάου καί όλον τόν τόπον τόν όνομαζόμενον 

1 Τερσανας —&Γ5εηα1ε, ναυπηγεϊον καί είτα νεώσοικος προς προφύλαξιν του πλοια¬ 

ρίου. Τερσανάν έχει καί ή Γωνιά, κάτωθι της Μονής καί ή μονή Γουβερνέτου - Καθο¬ 

λικό, εις θέσιν ’στ' Αύ λάκι ΙΟ' άπό τοϋ Καθολικού. Τής δέ Αγίας Τριάδος ό τερσανάς 

είναι εις Χωραφάκια. 
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Λιβάδι- αφιέρωσε δέ και τά ήμίσεα βουνά του Σταυρού, τά δέ λοιπά ήμίσεα 

ήγόρασαν οι κτίτορες παρά τίνος συγγενούς του, μέ διακόσια μίστατα λάδι, 

συνυπακουομενού και όλου τοΰ παραθαλασσίου τόπου οπού γίνεται τό άλας, 

εως τοΰ τόπου, όπου είναι μία στρογγυλή μεγάλη πέτρα, κατά τό μέρος τό 

όνομαζόμενον Πεζούλλους. Αποθανόντος δέ τοΰ αοιδίμου Λαυρέντιου κτίτο 

ρος καί ήγουμένου όντος, διεδέχθη τούτον έτερός τις Μελχισεδέκ ονομαζό¬ 

μενος- όστις χρηματίσας ηγούμενος χρόνους είκοσι όκτά), καί επιμελέστατος 

ών, άνεπλήρωσε πολλά μέρη της οικοδομής, ατελή μένοντα μέχρις εκείνου 

τοΰ χρόνου" δηλαδή τά έν τή μονή ονομαζόμενα κλάουστρα έστρωσε- και τάς 

εν τφ έδάφει τής μονής πλάκας κατέστρωσεν, οΰχί δέ τής εκκλησίας* έστέ- 

γωσε δέ, πλήν των νεόκτιστων, κα'ι πάντα τά ένδον τής μονής οικήματα, όσα 

είναι μέχρι τοΰ νΰν μέ ξυλίνην στέγην, άρχόμενα από τήν καμάραν τοΰ 

φούρνου κατά τό βορειοδυτικόν μέρος, μέχρι τής νοιικής καμάρας τής αμπέ¬ 

λου. Ένφ δέ κατεστρώνοντο αί πλάκες, έμαθον οί εν τοΐς Χανίοις εξουσιά- 

ζοντες τοΰρκοι τά περί τής οικοδομής- όθεν έστειλαν δυο πληρεξουσίους στρα¬ 

τιά) τας διά νά κρεμάσωσι τον ηγούμενον Μελχισεδέκ. Γυνή τις προβεβηκυϊα, 

πλουσιωτάτη οΰσα, είχε κτίσει δι5 εξόδων της τά υψηλά δυο κελλία τά κατά 

τό νότιον μέρος τής μεγάλης καμάρας, προς κατοίκησιν υΐοϋ της τινός, Καρα- 

μάνου καλούμενου1 οΰτος βλέπων τον άφευκτον κίνδυνον τής ζωής τοΰ ήγου¬ 

μένου και τρέξας κατεφίλει τους πόδας των στρατιωτών, παρακαλών αΰτοΰς 

μετά πολλών δακρύων νά μή θανατώσωσι τον ηγούμενον, υποσχόμενος, ότι 

θέλει δώσειν εις αΰτοΰς προς ανταμοιβήν αυτής τής χάριτος φλωρία πολλά 

βενετικά, τά όποια έπρόσψερεν είς αΰτοΰς αμέσως. 'Όθεν καταπραϋνόμενοι, 

άψήκαν μέν τον ηγούμενον ζώντα, έλαβον δέ προς τοΐς ειρημένοις έν φλω- 

ρίον δι’ έκάστην έστρωμένην πλάκα, παραγγείλαντες εις τό εξής νά μή τολ- 

μήση νά κτίση πλέον. Τούτον άποθανόντα διεδέχθη άλλος τις Καλλίνικος 

ονομαζόμενος- ή διάρκεια τής ήγουμενείας αΰτοΰ έστιν άδηλος- μετά τούτον 

έλαβε τήν ήγουμενείαν έτερός τις μοναχός Αθανάσιος ονομαζόμενος Λουπα- 

κιανός, άνήρ πεπαιδευμένος ήγουμένευεν έτη δέκα καί οκτώ. Μετά τούτον 

ήγουμένευσεν ό διασιύσας τήν ζωήν τοΰ Μελχισεδέκ διά τής δόοειυς τών 

Βενετικών φλωρίων (ώς προέφημεν) Καραμάνος Γρηγόριος ονομαζόμενος. 

Μετά τούτον ήγουμένευσεν έτερός τις μοναχός Τερεμίας ονομαζόμενος Τοπο- 

λιανός τοΰ πίκλην Σταφυλάρης. Τούτον διεδέξατο έτερός τις Χανιώτης Νεκτά¬ 

ριος ονομαζόμενος. Τοΰτον διεδέξατο έτερός τις Θεοφάνης ονομαζόμενος. 

Τοΰτον διεδέξατο έτερός τις Νεόφυτος ονομαζόμενος, έκ τοΰ χωρίου 'Αλυκια- 

νοΰ καταγόμενος* ήγουμένευσεν έτη 25. Τοΰτον διεδέξατο έτερός τις Γερά¬ 

σιμος ονομαζόμενος Σπανός. Τοΰτον διεδέξατο έτερός τις έκ τής επαρχίας 

Σέλινου καταγόμενος, Κωνστάντιος Κασσέλος καλούμενος, όστις έφ5 όλης του 

τής ζωής έπροσπάθει ό αοίδιμος καί διά κοινών καί ιδίων χρημάτων νά 

ώψελήση τήν μονήν παντοιοτρόπως- έξαιρέτως δέ \ά καλλωπίζη ιόν άξιον 

Ή έν Άκρωτηρίψ Μελέχα Κρήτης μονή τής άγιας Τριάδος. 335 

εΰλαβείας καί σεβασμού, λέγο) τον μεγαλοπρεπή ναόν τής πανυμνήτου Τριά¬ 

δος έξ ιδίων χρημάτων, ώς καί άλλαχοΰ τής ιστορίας έδηλώθη. Τούτον παραι- 

τησάμενον διεδέχθη ό προ αΰτοΰ ήγουμενεΰσας Γεράσιμος Σπανός. Σημειού- 

μεν ενταύθα καί είδος παρεκβάσεως πρός πληροφορίαν τών άναγινωσκόντων, 

ότι μετά τον θάνατον τοΰ αοιδίμου κτίτορος κυρίου Λαυρέντιου, τρία μόνα 

I έτη είχε τό βάρος τής ήγουμενείας ό παρά τής άδελφόιητος έγκριθείς άξιος 

είς τούτο τό άγιον έργον. Έλθόντος δέ τοΰ πληρώματος τών τριών ετών, 

παρητεΐτο ό ή γούμενος καί άντ’ αΰτοΰ έκλέγετο άλλος- οπότε δέ ή αδελφό¬ 

της ήθελον αυτόν επανελάμβανεν αΰθις τό βάρος έκουσίως. Άψού δέ έπε- 

νοήθη ό επωφελέστατος τρόπος τοΰ νά πακτώνωνται τά μοναστηριακά υπο¬ 

στατικά διά τάς κατεπειγοΰσας κοινάς χρηματικάς άνάγκας τής μονής, έσυγ- 

χωρήθη ή πρότερον τριετής ήγουμενεία καί μετεβλήθη είς τετραετίαν ώστε 

καί αί πακτωσίαι είς έτη τέσσαρα, ωσαύτως καί ή ήγουμενεία είς έτη τέσ- 

σαρα' καί τούτο γίνεται διά τούς καρπούς τών έλαιοδένδρων, άπαξ έν έτεσι 

δυσί καρποφορουντων καί έστιν έφεΰρημα δικαιότατον καί ωφελιμώτατον· 

ώς πακτιόνονται τών μετοχίων τά υποστατικά, οΰτω καί τά περί τήν μονήν 

πακτώνονται υποστατικά υπό τών έν τή μονή μενόντων ήγουμένων και τών 

αδελφών. Μετά τήν δευτέραν ήγουμενείαν Γερασίμου τοΰ Σπανού έκλέχθη 

έτερός τις ηγούμενος μεσογειανός, Παρθένιος ονομαζόμενος. Τοΰτον παραι- 

τησάμενον διεδέξατο έτερός τις πελοποννήσιος Μεθόδιος ονομαζόμενος, δια- 

( μείνας είς τήν ήγουμενείαν διά τάς πρός αυτόν πολλάς παρακλήσεις τών 

αδελφών έτη εννέα Οίκος ή τον άνήρ ζωηρότερος καί έφευρετικώτερος ιών 

τύιε αδελφών ιά μέχρι τοΰδε σφζόμενα καί ώφελιμώτατα είς τούς αδελφούς 

καταστήματα, τά οποία επί τής ήγουμενείας του έπιστατοΰντος άνηγέρθησαν 

διά δαπάνης τοΰ κοινού, βεβαιοΰσι τον λόγον μου. Καί κυριώτατον καί ώφε- 

λιμοκατον είς τήν μονήν είναι τό μέγα οικοδόμημα τών θόλων είς αποθή¬ 

κην τών καρπών τών έλαιοδένδρων. ΤΙγοράσθη δέ καί ιό έν Σμύρνη μετύ- 

χιον δι’ έπιμελείας καί ϊδρώτος αΰτοΰ, επωφελέστατος ταξειδιώτης τής μονής 

ήμών χρηματίσας, περιερχόμενος τήν Έφεσον μετά δόξης ικανούς χρόνους. 

Επόμενον είναι, ώ άναγνώστα, νά εΐπης, ότι αΰτή ή συνοπτική ιστορία 

είναι πολλά ελλιπής μή έχονσα τακτικήν χρονολογίαν, καί παράστασιν κατορ¬ 

θωμάτων ωφελίμων ή έπιζημίων, καί δηλοποίησιν μεταβολών είς τό χείρον, 

ή εις τό κρείττον, επί τής ήγουμενείας τόσων ηγουμένων. ΤΑραγε οΰδέν άξιον 

σημειώσεως πεποιήκασιν οί προ τοΰ Μεθοδίου χρηματίοαντες ηγούμενοι; 

| Άλλ’ ώ τάν! Τό χάρισμα τής προφητείας οΰκ έστι μοι καί τά διά ζώσης 

φωνής ή γραφής οΰκ ΰπάρχουσι, πώς οΰν έντελή ποιήσαιμι ιστορίαν; μόλις 

ήξιώθην τής διαδοχής τών μέχρι τοΰδε ήγουμένων έκφερομένης διά στόμα¬ 

τός τίνος, καί ίσως έστι κατά σχήμα πρωθύστερον. Είκάζομεν δέ ότι άνδρες 

φιλάρετο» ό’ντες, ώς άλλαι φιλόπονοι μέλισσαι άπήνθιζον πολλαχόθεν, ώς 

από μελισταγών άνθέων, τής αρετής τά έργα, καί είσήγαγον είς τήν Τεράν 
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Αδελφότητα τον γλυκασμόν τής μοναδικής πολιτείας, τής οποίας τά αντι¬ 

κείμενα είναι ή εγκράτεια των ψυχικών καί. σαρκικών αλόγων και ψυχοφθό- 

ρων παθών, ή ταπεινοφροσύνη, ή υπομονή, ή ύπακοή, ή μακροθυμία, ή 

ιερά καί ψυχοσωτήριος προσευχή ή διά του νοός καί του σώματος έκτελου- 

μένη, καί προ πάντων ή προς άλλήλους αδελφική καί κατά θεόν αγάπη, διά 

τής οποίας χαρακτηρίζονται οί αληθινοί χριστιανοί, καί δοξάζονται του θεοΰ 

οΐ δούλοι* καί τούτων τας δεήσεις και λατρείας δέχεται ό θεός ώς θυμίαμα 

ενώπιον του* καί τοιοΰτοι οντες οί τρισμακάριστοι κατέστησαν τήν ίεράν 

μονήν ταυτην ταμεΐον πνευματικής αδελφότητος καί λιμένα πολλών αδελφών 

χριστιανών ψυχοσωτήριον. Διά τούτο οΐ μέν ευκατάστατοι χριστιανοί, βλέ- 

ποντες τήν ένάρετον αυτών διαγωγήν, καί χριστομίμητον πολιτείαν, προσέ- 

φερον αύτοΐς προθύμως τά κατά δύναμιν σημεία τής αυτών εΰλαβείας, άφιε- 

ροΰντες διάφορα υποστατικά καί άλλα εισοδήματα προς παραμυθίαν καί 

περίθαλψιν αυτών. Οί δέ πένητες, άκουοντες τήν φιλάνθρωπον καί καλοκά- 

γαθον αύτών διάθεσιν, κατέφευγον, ώσεί εις λιμένα σωτηρίας, εις τό φιλάν¬ 

θρωπον καί θειον τούτο ταμεΐον, καί έλάμβανον παρ' αυτών πλουσίως τρο¬ 

φήν επίγειον καί ουράνιον, δηλαδή, ΰλικάς τροφάς καί πνευματικός νουθεσίας, 

καθ’ δν καιρόν έκίνουν πάντα λίθον οί εχθροί τής αγίας ημών πίστεως, ΐνα 

καταστήσωσιν, εί δυνατόν, πάντας τούς εν Κρήιη πιστούς άρνησιχρίστους. 

Φαίνεται δέ οτι βλέποντες οί εχθροί τό άκλόνητον τής καρδίας του τότε χρι¬ 

στιανού εις τήν αγίαν πίστιν, μετήγαγον τήν άπάνθρωπον ορμήν των έκτοτε 

εις τήν οδόν τής αρπαγής καί καταδυναστείας, έως ου βαθμηδόν έφθασαν 

εις τον άντότερον βαθμόν τής κακίας, πράττοντες ώς άγριώτατα θηρία τοιαύτα 

έργα, όποια προλαβόντες έσημειώσαμεν, καί ημείς αυτοί καί πάντες οΐ πιστοί 

τής πατρίδος εδοκιμάζομεν. Μετά τήν παραίτησιν τού αοιδίμου Μεθοδίου, 

γενομένης τής συνήθους εκλογής υπό των αδελφών, άνεδέξατο τήν ήγουμε- 

νείαν ό αοίδιμος Νίκανδρος, ανεψιός τού προειρημένου κυρίου Κωνσταντίου 

Κασσέλου. Ούτος ήτο ζηλωτής καί πρόθυμος εις τό νά αύξάνη τής μονής τήν 

περιουσίαν, δσον τά υποστατικά, τόσον καί τον καλλωπισμόν τής εκκλησίας- 

ήτο φιλόπονος καί γενναίος, άφ’ δλης του τής ζωής έπροσπάθει ν3 άναδείξη 

τήν μονήν άξιέπαινον καθ’ ολα* ήτο φιλάδελφος καί ευπρόσιτος* δραστήριος 

καί έπίμων είς τάς πράξεις του* κατέβαλλε κόπους αρκετούς εις τό νά έρευνα 

καί νά άναγινώσκη τούς κώδικας τής μονής, καί ένεκα τούτου έγίνωσκε τούς 

τόπους καί τάς ονομασίας αυτών καί τά έν αύτοΐς μοναστηριακά υποστατικά, 

σαφεστέρως των λοιπών αδελφών* ήτο προβλεπτικός καί λίαν φιλότιμος* επί 

τής ήγουμενείας του ήσαν πολλοί ιερομόναχοι καί ίεροδιάκονοι έν τη μονή* 

και πολλαί προσθήκαι υποστατικών καί καλλιέργειαι έγιναν διά τής αξιέπαι¬ 

νου καί προθύμου επιστασίας του* έδοκίμασε δέ καί πολλούς πειρασμούς καί 

καταδρομάς από τούς τούρκους διά τήν εκκλησίαν τής Παναγίας τήν ούσαν 

έν τφ χιορίφ Τζικαλαρίά,. ήν δι' ιδίων χρημάτων άγοράσας έδιώρθωσεν έν 

ι 
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καιρφ ευελπιστώ καί έπικινδύνω* συν αυτή εκτησατο οικήματα και ετερα 

υποστατικά. Καί τήν έν τφ χωρίφ Χαλεπα εκκλησίαν τού Παντελεημονος 

καί θολούς ήγόρασε δι’ ιδίων χρημάτων και ετερα υποστατικά, άπερ καλ- 

λιεργήσας Άιέρωσε μέν είς τήν Μονήν, έκαρπούτο δέ ταύτα διά ζωής. Παρελ¬ 

θούσης δέ τής τεταγμένης τετραετίας παρητήσατο της ήγουμενείας* εκλεχθείς 

δέ υπό τών αδελφών έτερός τις, Δαμασκηνός καλούμενος, εκ τής επαρχίας 

Σέλινου, άνεδέχθη τήν ήγουμενείαν, έφ’ ής έδιωρθώθη δια δαπάνης τού 

Κοινού τό έν Βοθύνφ μετόχων. Ούτος ήτο ώς προς τους λοιπούς αδελφούς 

αβροδίαιτος, δηλαδή πολυτελής. Τούτον παραιτησάμενον, παρελθούσης τής 

τετραετίας, άνεδέξατο τήν ήγουμενείαν ετερός τις Ιωάσαφ ονομαζόμενος 

Μεσογειανός. Ούτος ήτο μικρού πνεύματος, κούφος, πλήν ήσυχος καί καλο¬ 

γερικός, φιλόπονος, καί επιδεικτικός είς τάς πράξεις του. Επί τής ήγουμενείας 

αυτού ηύ'ξανεν ή άπανθρωπία τών τούρκων και η ηγουμενεία επαπειλει κίν¬ 

δυνον είς τήν ζωήν τού Ηγουμένου. Προς αποφυγήν τού κινδύνου επρόσ- 

φερεν αφειδώς εις τούς εν δυνάμει τούρκους δώρα, εκολάκευεν αυτούς χαμερ- 

πέστατα* ενίοτε άστειεύετο μέ αυτούς* πολλάκις μετεχειρίζετο σημαντικός 

μοναστηριακός πράξεις άκρίτως, ανευ συμβουλής τών προϊσταμένων, και 

ένεκα τούτου ήκολούθουν κατ’ αυτών γογγυσμοί δίκαιοι, Συνέρρεον καί πολ¬ 

λοί νέοι τότε είς τήν Μονήν, καί εξ αυτών τινες έμενον, τινες δέ και ανεχω- 

ρουν μεταβαίνοντες είς άλλας μονάς. Επειδή (πλην τής ατελέστατης τροφής) 

δεν έλάμβανον τήν άναγκαίαν περιποίησιν, ειμή μόνοι οι μετά αναίδειας 

κραυγάζοντες καί μετά θυμού καί οργής άπαιτοΰντες τήν διόρθωσιν ιών 

υποδημάτων. Παρελθούσης δέ τής τετραετίας παρητήσατο, καί αύδις παρα- 

καλεσθείς, (κινδύνου οντος ώς προέβημεν) άνεδέξατο τήν ήγουμενείαν, έφ’ ής 

έγιναν, δι’ επιστασίας τών λοιπών προϊσταμένων και δαπάνης του κοινού, 

άρκεταί προσθήκαι είς τά υποστατικά τού μοναστηριού1 καί εις τας παλαιας 

οικοδομάς πολλάς διορθώσεις καί νέας άρκετας καί αναγκαίας άνήγειραν έκ 

θεμελίων. Άδεια τών τότε κρατούντων αγάδων ώστρακώθη ό νάρθηξ τής 

εκκλησίας* ή ξύλινη στέγη τού κουμβέ, έφθαρμένη ούσα υπό τής πολυκαι¬ 

ρίας, ήλλάχθη καί τεχνηέντως ώστρακώθη. Τήν εκκλησίαν άσβεστον ούσαν, 

καί υπό τής πολυκαιρίας πολλάς πέτρας έχουσαν έφθαρμένας, έδιώρθωσε καί 

άσβέτωσε* τον άλωνότοπον περιετοίχισε* καί τούς έν δεξιά καί άριστερά 

τού στενού τούς τοίχους έδκύρθωσε καί ασβέστωσε, Ομοίως καί δλους τους 

τριγύρω τών αμπελώνων. Καί έν τφ μετοχίω τών Στερνών μεγας καί αναγ¬ 

καιότατος θόλος τότε έκτίσθη, καί ό έν τφ μετοχίφ τού Άγιου Παύλου μέγας 

3όλος ομοίως* καί άλλαι διορθώσεις έγιναν μικρών πραγμάτίον. 

Επετηρις, Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έιος Θ'. 
22 
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Δ'. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

[Συνετάγβη επί τη βάσει τον κωδικός άρ. 14 μεν διά τους μέχρι τον 1808, 

διά τους των ετών 1808-1862 έκ τον ϋπ άρ. 17 ('Ιστορία Γρ. Παπα- 

δοπετράκη), και διά τους των ετών 1862-1905 εκ των υπ άρ. 15 κωδί¬ 

κων τους δέ τής τελευταίας εϊκοσιπενταετίας εκ των πρακτικών τον 

μοναστηριακού Συμβουλών ενρομεν. ' Ο κατάλογος θά είναι ελλιπής, 

κυρίως διά τον 170ν και 18ον αιώνα]. 

1) Ιερεμίας Τζαγκαρόλος, ό και κτίτωρ (προ του 1634). 

2) Λαυρέντιος Τζαγκαρόλος, ό καί κτίτωρ (περί τό 1634). 

3) Μελχισεδέκ· ήγουμένευσεν έτη 28. 

4) Αθανάσιος Λουπακιανός· ήγουμένευσεν έτη 18. 

5) Γρηγόριος Καραμάνος. 

6) Ιερεμίας Τοπολιανός Σταφυλάρης. 

7) Νεκτάριος ό εκ Χανιών. 

8) Θεοφάνης. 

9) Νεόφυτος ο εξ Άλυκιανού* ήγουμένευσεν έτη 25. 

10) Γεράσιμος Σπανός- τό πρώτον. 

11) Κωνστάντιος Κασσέλος εκ Σέλινου. 

Γεράσιμος Σπανός τό δεύτερον. 

12) Παρθένιος ό Μεσογειανός. 

13) Μεθόδιος ό ΓΙελοποννήσιος- ήγουμένευσεν έτη 9. (1782- 1791). 

14) Νίκανδρος ανεψιός του Κασσέλου (άρ. 11) (1791 - 1795). 

15) Δαμασκηνός έκ Σέλινου (1795- 1799). 

16) Τωάσαφ μεσογειανός (1799-1808)· ήγουμένευσε δύο τετραετ. καί έν έτος. 

17) Νεόφυτος εκ Κάμπων Κυδωνιάς (1808- 11). 

18) Π αίσιος ο πελοποννήσιος (1811 -15). 

19) Τωάσαφ εξ Άποκορώνου (1815- 19). 

20) Δαμασκηνός Σγουρομάλλης έκ Κισάμου (1819- 21)· τό πρώτον. 

21) Τλαρίων επιστάτης ή τοποτηρητής (1832-34). 

22) Ιωακείμ Καλαμαρίδης (1834- 8). 

23) Τωάσαφ Ροδοΰσης εξ Άποκορώνου (1838-42). 

24) Καλλιόπιος έκ Μουζουρά (1842-46). 

25) Συμεών ές Αποκορώνου (1846 - Ιανουάριος 1849). 

Δαμασκηνός ό εκ Κισάμου τό δεύτερον (1849-50, δτε καθηρέθη υπό 

τής Μ. τού Χρ. Εκκλησίας). 

26) Γεράσιμος Μ. Στρατηγάκης (1850-54), ό κατόπιν Κισάμου καί Σέλι¬ 

νου (1860-66). 

27) Νικόδημος Κωνσταντουλάκης έκ Κισάμου (1854-58). 

28) Μελχισεδέκ Κορυλλάκης έκ Στερνών (1858- 62) [ό λεγόμενος Μελιχής]. 

39) Γρηγόριος Παπαδοπετράκης έκ Σφακίων το πρώτον (1862 - 1866) ό 

ειτα Τεροσητείας (1880 - 88). 

30) Μισαήλ Τζιλβάκης επιστάτης (1866-69) και ειτα ηγούμενος (1869 - 

Ίούλιος 1870) τό α'. 

31) Μισαήλ Παπαδογιωργάκης τοποτηρητής (1870- 71). 

Γρηγόριος Παπαδοπετράκης· τό β' (1873 - Τανουάρ. 1876). 

32) Δαμασκηνός Παπαμαρκάκης τό α' (Τούλ. 1876- 1881). 

33) Γεράσιμος Σφακιωτάκης τό α' (1881 - 85). 

34) Τωακείμ Κουφάκης (Αύγουστος 1885 - Σεπτ. 1889). 

Δαμασκηνός Παπαμαρκάκης τό β' (Σεπτ. 1889 - Σεπτ. 1893). 

Μισαήλ Τζιλβάκης τό β' (1893-95). 

Γεράσιμος Σφακιωτάκης τό β' (1895-98). 

Δαμασκηνός Παπαμαρκάκης ήγουμενεύων (1898-1903) καί ειτα ηγού¬ 

μενος τό γ' (1903- Ιούνιος 1904, δτε άπέθανεν). 

Γεράσιμος Σφακιωτάκης τό γ' (4 Τουλίου 1904- 1910). 

35) Ανδρόνικος πρώτοσύγκελλος Ριτζάκης τοποτηρητής 1910, ηγούμενος 

(23 Δεκεμβρίου 1910- 1915). 

36) Ιερόθεος πρωτοσύγκελος Κονταράκης (2 Μαρτίου 1915-1919). 

37) Αθανάσιος σκευοφύλαξ Άτσαλάκης (23 Μαρτίου 1919 - 1923). 

38) Άνανίας σύγκελλος Ψαρουδάκης (4 Απριλίου 1923 - 1927). 

39) Ίλαρίων Κατσαφράκης τό α' (26 Τανουαρ. - Δεκέμβρ. 1927). 

Αθανάσιος Άτσαλάκης τό β' διά διορισμού (Ίαν. 1928-Σεπτ. 1930). 

Τλαρίων Κατσαφράκης τό β' δια διορισμού (Σεπτ. 1930 καί εντεύθεν). 

Ε' 
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ1 

1 (10ος-11ος αιών). 

Εΐλητάριον ιερατικόν, τής λειτουργίας τού Άγιου Βασιλείου, ακέφαλον 

άποτελούμενον από έξ τεμάχια περγαμηνής κεχωρισμένα άλλήλων (φαίνονται 

τά σημεία τής συγκολλήσεως) πλάτους μεν 0,23 μ. μήκους δε διαφόρου1 ουτω 

τό πρώτον έχει μήκος 0,37 μ. το δεύτερον 0,56 μ. τό τρίτον 0,66 μ. τό τέταρ¬ 

τον 0,65 μ. τό πέμπτον 0,63 μ. καί τό έκτον 0,65 μ. Καλλιγραφημένον, διά 

φαιάς μελάνης τό κείμενον, διά χρυσής δέ τά κεφαλαία καί οί τίτλοι των 

ευχών. Ελλείπει ή αρχή καί τό τέλος τής ακολουθίας, οπερ δηλοΐ δτι τό 

1 Οί κώδικες, πλήν των υπ άριθμ. 4, 12, 13, 15, 16 καί 17, περιεγράφησαν υπό τοϋ 

κ. Σ. Π. Βογιατξάκη. 
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εΐληυάριον είχε καί έτερον τεμάχιον, τό όποιον θά ήιο καί τό πρώτον, άπο- 

λεσθέν. Ή γραφή καί επί τών δυο οψειυν του δέρματος, φθάνουσα δηλαδή 

μέχρι του έκτου τεμαχίου συνεχίζεται, αναστρεφομένου του είληταρίου, εις τό 

νοτδο τοΰτου' έχει πλάτος 0,11 μ, μέ διάστιχου 0,007 μ. καλώς διατηρούμενη 

πλήν δέκα περίπου στίχων του τοοίο του 3ον τεμαχίου, οϊτινες είναι έφθαρ- 

μένοι, καί τοϋ τέλους του ίδιου τεμαχίου οΰ ελλείπει μέρος λοξώς έσχισμένον. 

Αρχίζει δέ τό κείμενον από τό μέσον περίπου τής υπό του ιερέως μυστικής 

λεγομένης ευχής του τρισάγιου: 

εκ στόματος -ημών τών αμαρτωλών 

τον τρισάγιον ύμνον . . . 

καί τελειώνει μέ την ευχήν την λεγομένην μετά τό «τά άγια τοΐς άγίοις» 

Ευχάριστου μεν σοι κύριε ό θεός ·.ημών 

έπι τη μεταλήψει τών άγιων άχράντ.ων 

αθανάτων καί έπονρανίων . . . 

Κατά διαστήματα σημειουνται καί επί τών δυο πλατειών ωών διά νεω- 

τέρας χειρός αί εκφωνήσεις τοΰ διακόνου- ώς επί τής άριστερας φας του 

τβοίο τοΰ δευτέρου τεμαχίου: 

άντίλαβον σεοσον \ ελέησον και δια\φύλαξον ημάς [ σοφία. 

εις τό μέσον τής άριστερας φας τοΰ τοοίο τοΰ τρίτου: 

πληρώσω μεν την δέη\σιν ημών τφ κυρίφ' \ υπέρ τών τεθέντων \ 

τίμιων δώρων τοώ \ Υπέρ τού άγιον οίκου \ τούτον και τών | υπέρ 

τοΰ ρνσθήναι | ημάς άπό πάσης | θλίψεως οργής. 

Εις τό τέλος τής άριστερας τοΰ ίδιου καί τής αρχής τοΰ τετάρτου: 

Άντίλαβον, σώσον ] την ημέραν πάσαν | [καί επί τοΰ τετάρτου] 

άγγελον ειρήνης πι\στον οδηγόν φύλα | συγγνώμην και ά\φεσιν τών 

αμαρ\τιών και τών \ τά καλά και συμφέροντα ταϊς ψυ. | τότ' υπό¬ 

λοιπον χρον. [ Χριστιανό, τά τέλη [ τής ζωής ημών | Τής παναγίας 

[άχ]ράντον. 

καί εις τό μέσον περίπου τοΰ νοτεο τοΰ τετάρτου τεμαχίου καί επί τής άρι- 

στεράς πάλιν φας: 

μνήσθητι κε την ψυχρήν τον | δούλου σου °Ιώ. και άλεξάν \ τρας 

και τάξον αυτούς εν\θα ή δήκεη, άναπάβο\νται 

διά χειρός πολΰ νεωτέρας 17ου ή 18ου αίώνος. 

Υπάρχουν ακόμη καί επί τής δεξιάς φας δυο σημειώσεις, αίτινες λόγφ 

τοΰ ουι εγράφησαν διά μελάνης ούχί καλής ποιότητος, δεν είναι ευανάγνωστοι. 
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2 (2ον ήμισυ 18ου αίώνος). 

Κώδιξ χαρτφος δεδεμένος διά δέρματος καί χαρτονιού, οΰ έφθαρμένα τά 

φύλλα τής αρχής καί τοΰ τέλους* διαστάσεων, μετά φας 0,δ2 μ. μήκους 

0,106 μ. πλάτους- άνευ δ’αυτής 0,095 καί 0,06- ήριθμημένος διά πολΰ νεω¬ 

τέρας χειρός* άπό τήν αρχήν ελλείπουν τά φΰλλα 1 - 6 καί δέκα περίπου 

άπό τό τέλος* οΰτω ή άρίθμησις μέχρι 215 φύλλου εςικνεΐται, μεθ δ επον- 

ται σητόβρωτά τινα. 

Περιέχει τούς ψαλμοΰς τοΰ Δαβίδ. Καλλιγραφημένος διά μαύρης μελά¬ 

νης, οί τίτλοι καί τά κεφάλαια δι’έρυθράς τοιαύτης. Ευανάγνωστος άπό^τοΰ 

8ου φύλλου, τοΰ έκτου δηλαδή ψαλμοΰ, μέχρι τοΰ 203ου τής πρώτης φδής 

τοΰ Δαβίδ. 

3 (2ον ήμισυ 18ου αίώνος). 

Κώδιξ χαρτφος δεδεμένος, οΰ τό δέσιμον κατεστραμμένον. Άπό τήν 

αρχήν καί τό τέλος ελλείπουν πολλά φύλλα- ήριθμημένος δι’ ελλιπούς^ άρι- 

θμήσεως υπό νεωτέρας χειρός, φύλλων περίπου 220. Διαστάσεων μετά τής 

φας 0,155 μ. μήκος καί 0,105 πλάτος, άνευ δ’ αυτής 0,115-0,065. 

Περιέχει διαφόρους εΰχάς καί ακολουθίας ως: εις γυναίκα λεχώ, εις το 

ποιήσαι. 

4 (1774, 1775). 

Κώδιξ χαρτφος χειρόγραφος, δεδεμένος, οΰ τό δέσιμον κατεστράψη. 

5Ακέφαλος, άνευ τίτλου, άνευ σελιδώσεως. Άδηλου τοϋ γράψαντος (μονάχου 

Άγιοτριαδίτου). 

Άνευρέθη (1932) υπό τοΰ ιερομ. Δαμασκηνού Λιονάκη εις ήρειπωμένον 

κελλίον έξω τοΰ περιβόλου τής μονής, όπου ενετοιχίσθη, προφανώς προς 

διάσωσιν κατά τό 1821- άποθανόντος τοΰ έντοιχίσαντος, άφέθη εκεί μέχρις 

δτου εσχάτως έκ τύχης εΰρέθη. 

Ήριθμήδη υπό τοΰ εΰρόντος εις φύλλα 1 - 66. 

Διαστάσεις άνευ τής φας 0,20x0, 125, μετ’ αΰιής δέ 0,23 X0,165. 

Περιέχει καταβασίας, τροπάρια, κανόνας τών μεγάλων εορτών μεθ3 ερμη¬ 

νειών εις καθαρεύουσαν. Ιστορημένος διά τών αντιστοίχων ολοσέλιδων εικό¬ 

νων γεγραμμένων διά μελανός πολυχρώμου μετά περισσής φιλοκαλίας, λεπτό- 

ιητος καί τέχνης- φύλλ. 13 Ή Βάπτισις τοΰ Χρίστου, 23 Η Υπαπαντή τοΰ 

Χριστοΰ, 28 Ή Βαϊοφόρος, 38 νετεο Ό δεΐπνος ό μυστικός, 45 Ή Σταύ- 

ρωσις τοΰ Χΰ (ελλείπει ή ήμίσεια, άποκοπέντος τοΰ κάτω μέρους τοΰ φύλλου). 

52 νετδο Ό επιτάφιος θρήνος, 53 Ή Αναστασις τοΰ Χρίστου, 57 Η ψηλα- 

φησις τοΰ Θωμά, 62 Ή Άνάληψις τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, 39 Ή αγία Πεντη¬ 

κοστή. Άρχεται: Εις τήν εορτήν τοΰ σταυρού. 

Φύλλον 5 τοοίο τέλος καί τφ Θεω δόξα 1774. 
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Φυλλον 2ΐν. Λόγος πανυγυριστικός, εις τά αγία Θεοφάνεια του πρς' 

(καί ειτα) τφ καιρφ έκείνω . . . (μέχρι του φύλλου 22ν·). 

Φύλλα 27 και 51 γοοΙο- τέλος καί τφ Θεφ δόξα. 1775. Λήγει: τέλος 
και ιφ Θεφ δόξα 1.7.7.5. 

Τό κείμενον των τροπαρίων γράφεται εις σειράν διά κανονικής γραφής, 

υπερανω δέ στοιχηδόν η ερμηνεία καί άνάπτυξις διά γραμμάτων μόλις άνα- 

γινωσκομένων διά γυμνού οφθαλμού. Δείγμα: (49 γ.), 

Ες άλοχεύτου προελθών καί λογχευτείς την πλευράν πλαστουργέ μου. 

έποίησας τήν άνακαίνισιν τής ήπατημένης καί διεφθαρμένης 

οικονόμησας άναξώωσίν υπό του διαβόλου προμήτορος Εΰας 

νέος Άδάμ χρηματίσας ώς καί νά 

έκοιμήθης νά άπέθανες επί σταυροΰ. 

Έξ αυτής εΐργάσω τήν άνάπλασιν, τήν τής Εύας Άδάμ γενόμενος, άφυ- 

πνώσας ύπερφυώς. 

5 (Τέλη 18ου αίώνος). 

Κώδιξ χαρτφος δεδεμένος διά δέρματος καί χαρτονιού- εν αρχή επτά 

φύλλα λευκά άγραφα- κατόπιν ή ακολουθία τού μικρού αγιασμού, ακολουθία 

τής κοινής παρακλησεως εις ασθενούντας, εις σεληνιαζομένους, ακολουθία 

εις μεσοκέφαλον, κτλ. Ήριθμημένος δι’ ελληνικής άριθμήσεως, φύλλα κθ. 

Επονται 11 φύλλα επί των οποίων έχουν γραφή ρητά τινα καί ή άλφάβητος 

προς άσκησιν εις καλλιγραφίαν. 

Εχει διαστάσεις 0,19-0,145 μ. μετά τής ωας- 0,14-0,10 μ. άνευ αυτής. 

6 (1821). 

Κώδιξ βυζαντινής μουσικής χαρτφος δεδεμένος διά δέρματος, διαστάσεων 

0,195 μ. μήκος και 0,145 μ. πλάτος μετά τής ωας, άνευ δ3 αυτής 0,15-0,10 μ. 

Καλλιγραφημένος διά μαύρης καί έρυθράς μελάνης· μέ κοσμήματα ωραιό¬ 

τατα ώς προμετωπίδας- φύλλων 260 μή ήριθμημένος. 

Τίτλος: Ανθολογία νέα παρά διαφόρων ποιητών | συντεθεΐσα καί καλ- 

λωπισθεΐσα μετά τινας | αλλας εξηγήσεις αυτών. Έκ τών παλαιών | μαθημά¬ 

των. Τό παρόν ψάλλεται εις τάς άγρυ|πνίας σύνθεσις Μανουήλ Πρωτοψάλτου 
ήχος πλ. δ'. 

Εις το νοΓδο τού φύλλου 239 υπάρχει τό σημείωμα- 

ύ παρούσα άσματομελυτόφθογγος ανθολογία \ Έγράφη διά χειρός 

εμού Συμεών ϊερομονάχου | Κρητός, ήν έγραψα εις τό νησίον τής 

Σαντορίνης | κατά τό ,αωκα'ϊ’ εν μηνί Δεκεμβρίφ ,κβ*. 
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Τίτλος: Είρμολόγιον συν Θεφ Άγίω ποιηθέν | παρά τού μουσικολο- 

γιωτάτου κυρίου Πέτρου Λαμ|παδαρίου τού Πελοποννησίου κατά το. ύφος 

τής | αγίας τού Χριστού μεγάλης εκκλησίας- καταβασήαι εις τήν κοίμησιν τής 

Θεοτόκου ήχος α'. Κώδιξ χαρτφος βυζαντινής μουσικής δεδεμένος διά δέρ¬ 

ματος καί χαρτονιού μέ διαστάσεις 0,20 μ. μήκος καί 0Λ45 μ. πλάτος μετά 

τής φας, 0,15 μ. καί 0,10 άνευ αυτής. Φύλλων 95 μή ήριθμη μένος. Καλ?α- 

γραφημένος διά μαύρης και έρυθράς μελάνης μέ κοσμήματα καί οΰτος ως 

προμετωπίδας. 

Κατηχούμενον, ακολουθίαν τού άγιου Βαπτισματος, τού αρραβώνος, τού 

γάμου, εις θανήν κοσμικού, ερμηνεία περί τών βουρκολάκων ή ακολουθία εις 

νήπια τελευτή σαν τα, ακολουθία τής κοινής παρακλησεως, ευχαί εις σεληνιαζο- 

μένους καί πάσαν ασθένειαν, περί λύσεως μαγείας, ευχαί επί σπόρου, άλωνος, 

επί τρυγητφ κτλ. 

Εις τό νοΓεο τού φύλλου 83 ή σημείωσις. Δόξα τφ έν Τριαδι υμνου- 

μένφ Θεφ ημών δόξα σοι. 

*—   ---- — «· 

1 Επειδή πολύς λόγος γίνεται περί βρυκολάκων έκρίναμεν σκόπιμον νά παραθέσω- 

μεν τήν «ερμηνείαν περί τών βουρκολάκων». 

“Οταν τύχη τινάς άπίΤτούς βουρκολάκους τούς λεγομένους καταχθονίους αφ'έσπέρας 

κάμε Γλ σταυρούς καλαμένιους, εΐτα κάμε παράκλησιν καί αΐχησιν καί επάνω εις τον 

τάφον τοΰ νεκρού περί αύτου, άνοιξον τον τάφον καί μπήξε τούς σταυρούς εις το κορμί 

τού νεκρού- τον ενα εις τό μέτωπον καί λέγεις: Ούκέτι φλόγινη ρομφαία φυλαχτεί τήν 

πύλην τής Έδέμ· αυτή γάρ έπήλθε παρά δόξης δέσις τό ξύλον τοΰ σταυρού^θανάτου το 

κράτος καί αδου τό νΐκος έλλήλατο. Επίσης δέ σωτήρ μου, βοών τοΐς έν αδη είσαχθή 

πάλιν εις τον παράδεισον. Τον άλλον είς τήν καρδίαν Ιμπήχνεις καί λέγεις: τρεις σταυ¬ 

ρούς έπήξατο έν γολγοθρ ό πιλότος δύο τοΐς ληστεύσασι καί ένα του ζωοδότου, ον είδεν 

ό αδης καί είπεν τοΐς κάτω: ώ λειτουργοί μου καί δυνάμεις μου, τις ό έμπήξας ήλον τή 

καρδία μου; Τον άλλον είς τά γόνατα καί λέγεις τό λοιπόν: ξύλινη με λόγχη έκεντησεν 

άφνω καί διαρρήσομαι τά ένδον μου πονώ, τή κοιλί<? μου αλγώ, τά αισθητήριά μου 

μεμάσει τό πνεύμα μου, καί αναγκάζομαι έξερεύξασθαι τον Άδάμ και τούς έξ Αδάμ 

ξύλφ δοθέντας μοι, ξύλφ γάρ πάλι τούτους εισάγει είς τον παράδεισον. Είτα ψάλλεις 

μνημόσυνον μέ κόλυβα είς τό όνομα τοΰ κεκοιμημενού. Κάμε καί μικρόν αγιασμόν και 

ράνε τον τάφον καί δλον τον τόπον τριγύρου. Καί κρατώντας τον τίμιον σταυρόν λέγε 

μετ’αύστηρότητος. Έξορκίζω σε τον άρχέκακον τής βλασφημίας καί άρχει τούς έξης: 

Τήν θείαν καί αγίαν καί μεγάλην καί ψι = , 
Τό ταχύ λειτούργησαν καί ΰψωσον καί παναγίαν έπάνω τοΰ τάφου καί είπε πάλι τες 

είρημένες ευχές καί οψη. , ( , 
"Οταν είναι πολλοί δεν γίνεται ένέργια: Θέλει νά είναι μόνον ό ίερεύς και αυτός 

προητοιμασμένος καί έγλήγορος καί δύο ή τρεις ύπηρέται καί αύτοί ομοίως. “Οταν τον 

διαβάζης καί αρχίζει νά βρωμή καλό σημάδι.— Περί βρυκολάκων βλέπε καί τά αημειίο- 

θέντα έν Ν. Έλί^ηνομν. τοΰ Σπ. Λάμπρου Α'. 336 εξ. καί ΙΒ . 106. 
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Το παρόν είρμολόγιον έγράφθη δια χειρός | Εμού Συμεών Ιερο¬ 

μόναχου Κρητός τό όποιον εγρα[ψ«] ] εις το νισίον της Σαντορή- 

νης κατά τό ,αωκβ^. 

Μέμνησθε οί ασματομελωδοϋντες: 

Εις την αρχήν καί τό τέλος υπάρχουν άνά τέσσαρα άγραφα φύλλα* εις 

τό δεύτερον από την αρχήν μεταξύ άλλων τσίφρων τά ενθυμήματα: 

δοκιμιον τού Κιον- άσταχώθη παρά τοϋ ίδιου γραφέως 

διλίου καί τής κα- Συμεών ιερομόναχου Κρητός 

λής μελάνης ί823 Απριλίου 4. 

Καί εις τό δεύτερον άγραφον τού τέλους 

Ίης μετάνοιας ανοιξόν μοι 

πάλας ζωοδότη όρθροίζει γάρ τό πνεύμα μον 

προς ναόν τον "Αγιόν οον ναόν ψέρον του 

σώματος δλον εσπηλομένον αλΧ ώς οι 

κτίρμων κάθαρον εύσπλαγχ. 

εύσπλάγχνω σου ελεεί: 

8 (άρχαί 19ου αίώνος). 

Τίτλος : Καταβασίαι Συν Θεφ παρά Πέ|τρου Λαμπαδαρίου τού Πελο- ψ 

ποννησίου καί | ετέρων τινων Ποιητών κατά τό ύφος | τής τοϋ Χριστού 

μεγάλης Έκκλησίος [ καί καλλωπισθεΐσαι παρά Ίωάννου [ Λαμπαδαρίου. Αί 

παροΰσαι ψάλλονται | εις την κοίμησιν τής Θεοτόκου. 

Κώδιξ χαρτφος δεδεμένος διά χαρτονιού διαστάσεων 0,21-0,152 μετά 

τής φας, άνευ δ’ αυτής 0,16-0,09 καί φύλλων 153 μέ μαΰρην καί έρυθράν 

μελάνην γεγραμμένος. ;ή| 

9 (άρχαί 19ου αίώνος). ;7.\:| 

Κώδιξ χαρτφος βυζαντινής μουσικής δεδεμένος διά χαρτονιού διαστά¬ 

σεων 0,21 -0,153 καί 0,17- 0,10 μ. φύλλων 246 άνευ άριθμήσεως. Ακέφαλος 

περιέχων διάφορα χερουβικά, τρισάγια κλπ. ως επί τό πλεϊστον μελοποιήσεις 

των Πέτρου καί Γρηγορίου Λαμπαδαρίων. Οί τίτλοι καί τά ονόματα των μ 

μελοποιών δι3 έρυθράς μελάνης εγράφησαν. 

10 (άρχαί 19ου αίώνος). 

Τίτλος: Ανθολογία νέα παρά διαφόρου ποιητών [ Συντεθεϊσα καί καλ- 

λωπισθεισα μετά τινας | άλλας εξηγήσεις αυτών. Έκ των παλαιών | μαθη¬ 

μάτων. Τό παρόν ψάλλεται | εις τάς αγρυπνίας. Σύνθεσις Μανουήλ | Πρωτο¬ 

ψάλτου ήχος πλ. δ λ 
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Κώδιξ βυζαντινής μουσικής χαρτφος δεδεμένος διά χαρτονιού καί δέρ¬ 

ματος φύλλων 311 καί διαστάσεων μετά τής φας 0,195 μ-0,145, άνευ δ’αύτής 

0,14-0,085. Μέ κοσμήματα ώς προμετωπίδας τών κυριωτέρων ασμάτων. 

Καλλιγραφημένος διά μαύρης καί ερυθράς μελάνης. Περιέχει σχεδόν τά ίδια 

μέλη μέ τον ύπ3 άρ. 5 κώδικα. 

"Ενθυμήματα: 

Εις τό Γοοΐο τοϋ τελευταίου φύλλου : 

1838 «"Ιουνίου» 10 ημέρα Παρασκευή έ'βρεξε [ εις τά Χανιά καί 

εις άποκώρονα Νερά πολλά | ομοίως καί χαλάζη έως τριάντα δρά¬ 

μια τό εν | καί βροντάς καί αστραπές πάμπολες καί αστροπελέκια 

ώσθαι οπού έκάϋσαν τά σταφύλια καί τά μα|γαζία έγέμοσαν νερά, 

καί ακολούθως Ιπνίγησαν άνθρωποι καί ζώα εις τούς δρόμους, καί 

τά άστάχια | από τά αλώνια έχασαν οί άνθρωποι:^1. 

[άλλο] 

1840: Μαΐου 8 έγενήθηκεν ό βαπτισημιός μου ήμερα τέταρτη όνόματι 

ελευθέριος* έκ τής μητρός αυτού όνόματι άννας. 

[άλλο] 

1856: Σεπτεμρίου 30: Κυριακή ξημέρομα εις τάς ένέα | ώρας τής Νυκτός 

έκαμε ένα τρομερόν Σεισμόν καίέ [ βάσταξε έως τρία λεπτά, δσθε όπου τό 

κάστρο τό | Μεγάλου δέν έμιναν, παρά τριάντα τρί σπύθια γερά | καί έχάθησαν 

άνθρωποι χίλη πεντακόσι* ομοίως καί ένα χορίον έβούλισε παντάπασης εις 

αυτό τό μέρος* εις δέ τά | Χανία έχάλασαν μερικά σπίθια καί έκκλησίαϊς έχά- 

λασαν ] καί Τζαμιά έπεσαν κάτο, καί ή άγια Μονή εις ταΐς Μουρνιαίς | έχάλασε 

καί τά περισότερα σπύθια Ιράγισαν 2. 

1 *Η άναφερομένη βροχή φαίνεται ότι όντως ή το πρωτοφανής, διότι εύρέθη καί έτε¬ 

ρον ενθύμημα εις κώδικα τής μονής Γωνιάς άναφέρον ταύτην: Κατά τούς 1838: Τή 10 

Ιουνίου έβρεξε μία ραγδαία βροχή μέ άστραπάς καί βροντάς ώσται οπού οί ποταμοί 

έξήλθον άπό τά δροιά των. Τά Ίαλυνα παράθυρα, εις τά Χανοία πολλά ολίγα έμεναν 

από τό χαλάζι οϊ καταράκται οί εις τά Χανοία δέν ήσχωρούσαν τά ΰδατα καί έπλευσαν 

τά εις τά μαγαζία πράγματα άπό τά πεδιάδας καί άλωνας έπάρθηκαν παρά των ύδάτων 

πάμπολα δεμάτια γεννημάτων καί βόδια πολλά επνήγισαν εις τάς πεδιάδας ένα παπώρ 

την αυτήν ημέραν απ’ έξω άπό τά Χανοία οβύνοιντάς του ή βροχή τή μηχανή έβούλησε. 

Ν. Β. Τωμαδάκη καί 2. Π. Βογιατζάκη, Σημειώματα έκ τής ίεράς μονής 

Γωνιάς. Χανιά 1931. 

- Πρόκειται περί τοϋ μεγάλου σεισμού τού καταστρέψαντος κατά τό 1856 τό Ηρά¬ 

κλειον (Μεγάλο Κάστρο). "Αγία Μονή μετόχων τοϋ "Αγίου Όρους παρά τό χωρών 

Μουρνιές. 
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Εις δέ τό νβΓδο του αυτού φύλλου: 

1834 Φεβρουάριου 10. 

Έκοιμήθη ή μακαρίτησα ή μητέρα μου ’Άννη ήμερα | πέμπτη· και 

6 θεός νά την άναπαΰση νά τήν άναπαύση | μετά τον Δικαίους έν 

κόλποις άβραάμ καί "Ισαάκ, 

[άλλο] 

1770; ήχμαλωτήσθησαν τά σφακιά.· εις τό οποίον έτος έγεννήθη ό πατέ¬ 

ρας μου σπυρίδων. 

[άλλο] 

1793: έσυνέπεσεν ή του Αγίου Γεωργίου εορτή τό μέγα Σάββατω εις 

τήν οποίαν ημέραν έγεννήθη ή μητρυά μου όνόματι Μαρία. 

[άλλο] 

1834: Αύγούστου 15 έστεψανοθήκε 6 πατήρ καί δευτέραν γυναίκα τήν 

άνωθεν Μαρία. 

[άλλο] 

1837: Νοεμβρίου: 17 ημέρα τετράδι εις τάς δώδεκα ώρας τής νυκτός 

έσυγχωρέθηκε ό πατήρ μου Σπυρίδων καί 6 θεός συγχωρίση αυτόν. 

11 (άρχαί 19ου αιώνος). 

Κώδιξ ακέφαλος βυζαντινής μουσικής περιέχων διάφορα τροπάρια μελο¬ 

πο ιηθέν τα υπό διαφόρων μελοποιών και δή του Πέτρου Λαμπαδαρίου του 

Πελοποννησίου. Διαστάσεων 0,19X0,137 μετά τής φας, άνευ δ5 αυτής 

0,155X0,09· φύλλων 200, εξ ών 5 από τήν αρχήν καί 9 από τό τέλος άγραφα. 

Έπί του πρώτου φύλλου τό ενθύμημα: 

1850 μαΐου 23 ήμερα τρήτι | άρηβάρησε ό βασιλεύς σουλτάν από 

τήν Κοσταντινόπολιν καί τον έδέχθησαν | μέ πολήν παράταξιν δλη 

οΐ άνθρωποι1. 

Καί οί κώδικες 8 μέχρις 11 είναι γεγραμμένοι διά χειρός Συμεών τού 

Ίερομονάχου, ό χαρακτήρ είναι ό αυτός. 

12 (1830). 

Κώδιξ μουσικής βυζαντινής δεδεμένος διά δέρματος, μετά θηλυκοτήρων. 

Διαστάσεων 0,215χ0,15 μετά τής φας, άνευ δ" αυτής 0,15x0,105. Καλλι- 

γραφη μένος* διά μελάνης μαύρης και έρυθράς. Σελίδων περίπου 200 μή 

ήριθμημένων. 

1 Είναι ή άφιξις του Σουλτάν Μετξήτ εις Σούδαν. 
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Τίτλος: Σύντομον δοξαστάριον τού αοιδίμου Πέτρου Λαμπαδαρίου τού 

πελοποννησίου1 μεταφρασθέν κατά ιήν νέαν μέθοδον τής μουσικής ιών μου- 

σικολογιωτάτων διδασκάλων τού νέου συστήματος. 

’Άρχεται: μήν σεπτέμβριος εις τήν α' αρχή της ίνδίκτου ήτοι τού νέου 

έτους...είς τον εσπερινόν. 

Λήγει: Τέλος καί τφ θεω δόξα τό σύντομον δοξαστάριον τού άοιδήμου 

Πέτρου Λαμπαδαρίου τού Πελοποννησίου- εγράφη παρ’ εμού Αλεξάνδρου 

Γεωργίου τού Λιμναίου- τή 9: Μαΐου 1830. Σπέτζαις. 

13 (1831). 

Ακέφαλος καλλιγραφημένος μουσικός κώδιξ δεδεμένος διά δέρματος- 

μέ κοσμήματα ώς προμετοοπίδας καί μέ μαύρην καί ερυθράν μελάνην. Δια¬ 

στάσεων 0,202x0,14, άνευ δέ τής φας 0,15 X 0,095. Άνευ άριθμήσεως. 

Άρχεται: Τά παρόντα εμελουργήθησαν παρά τού κυρίου Πέτρου πρωτο¬ 

ψάλτου τού βυζαντίου : ήχος πρώτος Κύριε έκέκραξα... 

Λήγει: Έγράφη διά χειρός- εμού Αλεξάνδρου. 

Γεωργίου τού Λιμναίου 

Τή 28: Φανουαρίου: 1831 Σπέτσαις 

14 (19ος αιών). 

Τίτλος: Κώδιξ | τού ιερού καί σταυροπηγιακού | Μοναστηριού | τής 

Αγίας Ζωαρχικής | Τριάδος | Των Τζαγκαρόλων. 

Κώδιξ χαρτωος δεδεμένος διά δέρματος καί χαρτονιού. Διαστάσεων μετά 

τής φας 0,50x0,36 καί άνευ αυτής 0,395-0,26. Μετά τό πρώτον άγραφον 

φύλλον άλλο μέ τήν εικόνα τής Αγίας Τριάδος καί τήν σημείωσιν κάτωθεν: 

«Διά χειρός εμού, Χατζή- αναγνώστη άθακάκη ζογράφος από φραί.» Ή 

ζωγραφία άτεχνος. Εις τό επόμενον φύλλον ό τίτλος τού κώδικος μέ μέλανα 

καί ερυθρά γράμματα, έν συνεχεία δέ τού τίτλου: «Έν φ σημειεΐται ή νυν 

ένυπάρχουσα περιουσία τής Τέρας Μονής ταύτης καί των Αυτή υποκειμένων 

μετοχίων κινητή καί ακίνητος, ήν κατεκτήσατο ή Ιερά αύτη Μονή πρώτον 

από τούς αοιδίμους κτίτορας, ά)ς προίκα. Δεύτερον από φιλόθεους χριστια¬ 

νούς άφιερωτάς. Τρίτον καί από πατρικήν περιουσίαν καί κόπους τών ενα¬ 

σκούμενων Πνευματικών Αυτής τέκνων Τερομονάχων Τεροδιακόνων, καί 

Μοναχών, ών τά ονόματα σύν αύτοΐς τοΐς άφιερώμασιν ήσαν καταγεγραμ- 

μένα έν τοΐς Ίεροΐς Μοναστηριακοΐς- κώδιξιν, οΐτινες εκραγείσης τής Ελλη¬ 

νικής αποστασίας γεγόνασι πυρός παρανάλωμα δτε καί πάσα ή Εκκλησια¬ 

στική αποσκευή καί μεγαλοπρεπής καλλωπισμός κινητός καί στατός ήρπάχθη 

καί κατεκάη υπό τών ωμότατων Αγαρηνών. Κατά τό _ αωκα' Σωτήριον έτος 

έν Μηνί Ιουνίου κατά τήν β' έπί Ηγουμενίας τού Κυρίου Δαμασκηνού». 
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Κατόπιν ακολουθεί ή ιστορία τής μονής, τής ίδρΰσεως και καταστροφής 
της τό 1821. Τά ονόματα των μέχρι τότε ήγουμενευσάντων κτλ. εις σελίδας, 

ήριθμημένας δια μολυβδίδος, 16. 

"Ακολουθεί «Κατάλογος των κτημάτων τής ενταύθα ΐεράς καί σταυρο¬ 

πηγιακής Μονής τής ' Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων» από τής σελ. 20 

μέχρις 88 γεγραμμένος υπό διαφόρων χειρών και μέ πολλάς ενδιαμέσους κενάς 
σελίδας και φύλλα. 

Άπό τής σελίδος 94 μέχρις 108 σημειουνται «οί δσοι αφιέρωσαν και 
αφιερώνουν εις την ίεράν αυτήν μονήν». 

Τά πολλά ακολουθούντο φύλλα άγραφα. 

Τό δτι ή πρώτη χειρ έγραψε μετά ιό 1821 είναι φανερόν· έγραψεν δμως 
γραφήν φαινομενικώς παλαιοτέραν, παρά δέ τήν έπιτηδευμένην γραφήν φαί¬ 

νεται ή προσπάθεια ή αναχρονιστική. 

15 (190ς αιών). 

I 
[Είς φύλλα συνδεδεμένα]. 

Τίτλος: Πρωτόκολλον τής Τέρας Μονής Ά,γίας Τριάδος, έν ω σημειούν- 

ται αί διάφοροι μεταρρυθμήσεις τής Μονής. Τά πρακτικά των συνελεύσειον 
αί πατριαρχικά! έπιστολα'ι καί αί επισήμων άλλων προσώπων· καί επίσημοί 
τινες διορισμοί είς τάς τήν Μονήν άφορώσας επιστασίας. 

Τά φύλλα άντεγράφησαν είς τον κώδικα, δν περαιτέρω περιγράφομεν, 

άνευ τίτλου]. 

II 

Αχρονολόγητος (1862-1898) διαστάσεων 0,35 χ 0,23 δεδεμένος, ήρι- 

θμημέναι 810 καί επέκεινα έτεραι 225. 

’Άρχεται: «Μετά τήν λήξιν τής ήγουμενείας του Πανοσιωτάτου Κυρίου 
Μελχισεδέπ κατά τήν εικοστήν δευτέραν Ιουλίου τού χιλιοστού οκτακοσιο¬ 

στού εξηκοστού δευτέρου έτους γενομένην...» Έν σελ. 88 κάτω καλλιγρα- 

φημένον σχέδιον είκόνος 'Αγ. Τριάδος καί οί τίτλοι. «Τέλος των πρακτικών 
τής ήγουμενείας τού Πανοσιωτάτου προηγουμένου κυρίου κυρίου Γρηγορίου». 

Έν δέ τή σελίδι 89 τίτλος επίσης καλλιγραφημένος «Αρχή των πρακτικών 'γ ^ 

τής ήγουμενείας τού Πανοσιωτάτου Καθηγουμένου Κ. Κ. Μισαήλ». 

Περιεχόμενα: Πρωτόκολλον, έν ω καταχωρίζονται πάντα τά πατριαρχικά, β 
επισκοπικά, άποκαταστατικά καί άλλα εκκλησιαστικά έγγραφα, καί τά τής 
Δημογεροντίας Χανίων, άτινα ή Τερά Μονή λαμβάνει καί αί απαντήσεις είς 
αυτά τού Μοναστήρ. Συμβουλίου. Επίσης κανονισμός τού μοναστηριού 
(1862), διορισμός τής Μοναστηριακής Συνελεύσεως ιού Τμήματος Χανίων 
(1876), ειδήσεις περί τής Μονής, πρακτικά εκλογής ήγουμένιυν, μικραί σημειώ- 
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σεις περί των «περιστάσεων», εγκύκλιοι τού Πατριαρχείου κ.τ. δ. Έν τέλει 
αλληλογραφία τής Επαναστατικής Συνελεύσεως ή σχετική μέ τά. γεγονότα 
των ετών 1896- 8, έγγραφα καί κανονισμός. 

III 

Τίτλος: Πρακτικόν τής Τέρας Μονής 'Αγίας Τριάδος των Ζαγγαρόλων 
άρξάμενον τή 30 Ιουλίου 1898. 

Διαθέσεις 0,33χ0,23. 

Συνέχεια τών εγγράφων ως έν II. Ήριθμημένον κατάστιχον μέχρι 
σελ. 164, έκεΐθεν γεγραμμέναι σελίδες 43. Τό ύπό?ι.οιπον άγραφον καί μή 
ήριθμημένον. Τελευταΐον έγγραφον πρακτικόν 27 Σεπτεμβρίου 1905. 

16 (190? αιών). 

Τίτλος: Βιβλίον ληψοδοσίας τού ήμειέρου Μοναστηριού τής πρώτης 
Σεπτεμβρίου 1838. 

Υπότιτλος εσωτερικός: Κάσσα Μοναστηριού. 

Περιέχει δούναι - λαβεΐν τών ετών 1838- 1849. 

Διαστάσεων: 0,29 χ 0,20. σελ. 69 ήριθμημέναι, αί περαιτέρω άνευ 
άριθμήσεως. 

ΣελΙς 26. «Έθεωρήθη τή 24 Αύγουστου 1842 και υπογράφεται παρά 
τού ηγουμένου Κυρίου Τωάσαφ». 

■{■ Ό προρην Σμύρνης, καί έξαρχος τού Πατριαρχικού θρόνου Χρύσανθος 
έπιβεβαιοί». 

Σελις 31. Τή 14 Μαρτίου έθεωρήθη | ηγούμενος Καλλιόπιος | 

Δαμασκηνός προηγούμενος ] έθεωρήθη παρ’ ημών ό άνωθεν λογα¬ 

ριασμός καί | εύρέθη τακτικότατος (είο). 

Ό Κρήτης Χρύσανθος. (Τύπος Σφραγΐδος). 

Τό αυτό έν σελ. 32 καί 40, δπου αντί υπογραφής μονόγραμμα. 

(Ό Κρήτης Χρύσανθος (1843 - 1850) ήτο Λέσβιος, μανθάνομεν νυν δτι 
προεχρημάτισε Σμύρνης). 

Σελις 49 και 50. Έν τώ κατά τήν Κυδωνιάν Τερού Μοναστηριού μας 

τή 21 Τουνίου 1846. 

Προρην ηγούμενος Καλλιόπιος στέργο Έθεωρήθη ό ώς άνωθεν 
Δαμασκηνός προηγούμενος στέργο λογαριασμός αυθημερόν 
Ίουακείμ προηγούμενος στεργώ. 

Ό Κυδωνιάς και Κισσάμου Κάλλιστος βέβαιοί 

(πρόκειται περί τού Καλλίστου Φυντίκη (ή" 18δ8) 
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Αύγουστου 18, 1843. Έδώσαμεν είς τον άγιον έ'ξαρχον τής μεγάλης 
εκκλησίας γρόσια 2000 (τό τακτικόν 400 γρ.). 

Σελϊς 37. 1844 Μάρτιος. Έδώκαμεν του αγίου Κρήτης Κυρίου Χρύ¬ 
σανθού διά προσταγής τής Μεγάλης εκκλησίας βοήθειαν γρόσια 3000. 

"Έξοδα όταν επήγεν ό Καθηγούμενός μας Κυρ Καλλιόπιος προς προσ- 
κυνησιν αύτοΰ γρόσια 142,20. 

Διαφωτιζόμεθα εξ αυτοΰ διά τα σχετικά μέ τάς κατά τον ΙΘ' αιώνα 
ανακαινίσεις τής Μονής ζητήματα και τά έξοδα του σχολείου, δπερ αυτή 
συνετήρει. Επίσης διά τά ποσά, άτινα κατέβαλεν ή Μονή είς τά εν Χανίοις 
εκπαιδευτήρια, είς τό Πατριαρχεΐον Κων/πόλεως ώς τακτικά δοσίματα καί 
είς τούς εκάστοτε μητροπολίτας εκτάκτους. 

17 (19°^ αιών). 

Κατάστιχον δεδεμένον είς 4ον. Καλλιγραψημένον είς σελίδας 1 -202. 

Τίτλος: Ιστορία τής Ίεράς Μονής τής Αγίας Τριάδος τής επονο¬ 
μαζόμενης των Ζαγκαρόλων και εν τω Άκρωτηρίω Μελέχα τής Κρήτης 
κείμενης υπό Γρηγορίου Παπαπετρίδου προηγουμένου τής αυτής Μονής. 
Άθήνησιν. Αντιγραφή Γεωργ. Ν. Στρατηγάκη 1878. 

Χανία Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1932. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΛΔΑΚΗΣ 

1 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤ’ ΑΥΤΗΝ 

Έν άντιθέσει προς τον "Αγ. Γρηγόριον τον Θεολόγον καί τον “Αγιον 
Βασίλειον, πλεΐστα περιστατικά του βίου των οποίων είκονίσθησαν υπό των 
Βυζαντινών, έλάχισται εικόνες διεσώθησαν, σχετιζόμεναι μέ τον βίον του 
Άγ. Τωάννου του Χρυσοστόμου, του τρίτου έκ των μεγάλων Τεραρχών ι. 

Την αιτίαν του γεγονότος τούτου δέον, ίσως, ν’ άναζητήσωμεν είς τό 
δτι, παραδόξως, αί όμιλίαι του Χρυσοστόμου δεν είκονογραψήθησαν υπό 
των Βυζαντινών. Μολονότι αΰται ήσαν είς κοινοτάτην χρήσιν, μολονότι 
πολυπληθή χειρόγραφα αυτών διεσώθησαν, ουδέ εν όμως τούτων, καθ’ δσον 
τουλάχιστον γνωρίζω, είναι είκονογραψημένον. Άντιθέτως, δπως είναι γνω¬ 
στόν, των λόγων τοΰ Άγ. Γρηγορίου του Θεολόγου πλεΐστα ύπάρχουσιν 
εικονογραφημένα χειρόγραφα, μεταξύ των οποίων τήν πρώτην θέσιν κατέχει 
ό περίφημος κώδιξ 510 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων. Μεταξύ 
των μικρογραφιών τών χειρογράφων τούτων πολλαί είναι αφιερωμένοι είς 
περιστατικά τοΰ βίου τοΰ Γρηγορίου, ώς και του συγχρόνου καί φίλου αυτοΰ 
Βασιλείου. 

Διά τούς λόγους τούτους νομίζω δτι δεν θά ήτο έστερημένη ενδιαφέρον¬ 
τος ή δημοσίευσις δύο εικόνων, σχετιζομένων μέ τήν Κοίμησιν τοΰ Χρυσο¬ 

στόμου καί τά μετ3 αυτήν. 
Αί περί ών ο λόγος παραστάσεις εύρίσκονται μεταξύ τών τοιχογραφιών 

1 Αί μόναι γνωσταί μοι απεικονίσεις περιστατικών από τήν ζιυήν τοΰ Χρυσοστόμου 
καί τών μετά τον θάνατον αύτοΰ συμβάντων είναι δυο, έν τφ Μηνολογίω του Βατικα¬ 

νού: Ό Ιωάννης άπαγόμενος είς τήν εξορίαν (13 Νοεμβρίου) καί ή Ανακομιδή τών 
λειψάνων αυτοΰ (27 Ιανουάριου). II Μεηοΐο^ΐο άί Β33Ϊ1ίο II ((Τοά. νπάο. &γ. 1613) 

Τογϊπο, 1907 (Οοάίοεδ ε ν&ΐϊο&ηίδ Βείεείΐ, VIII) πίν. 178 καί 353. Επίσης δέον ν’ άνα- 

φέρωμεν μίαν παράσχασιν τοΰ Ίωάννου προσευχόμενου καί ουγγράφοντος μεταξύ τών 
τοιχογραφιών τοΰ Καθολικού τής Μ. Χελανταρίου έν Αγ. "Ορει, (Ο. ΜίΠεί, Μοηα- 

ηιεηίδ άε ΓΑίΙιοδ, I, 1-65 Ρεΐπίπτεδ, Ρ&ήδ, 1927, πίν. 79.3). Σχετικόν τέλος προς τον 
Χρυσόστομον δύναται νά θεωρηθή καί τό "Οραμα τού Ίίΰάννου Εύχαΐτων περί τών 
Τριών “Ιεραρχών, ού μία τών πολλών απεικονίσεων εύρίσκεται είς τό Βροντόχιον τοΰ 
Μυστρά, (Ο. Μϊΐΐεί, Μοιιιιπιεηΐδ Βγζπηίΐηδ άε Μίδίτα, Ρ&πδ, 1910, πίν. 103. 5-6). 

Ό κ· Σ. Χουδαβερδόγλους - Θεόδοτος είχε τήν καλωσύνην νά μέ πληροφόρηση, δτι 
παραστάσεις τής Κοιμήσεως τοΰ Χρυσοστόμου καί τοΰ θαύματος τοΰ άμπελώνος τής 
χήρας, μεταγενεστέρων πιθανώς χρόνων, εύρίσκονται είς τον Ναόν τοΰ Χρυσοστόμου έν 
Καλαμισίοις Χαλκηδόνος. 
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τοϋ μικροί παρεκκλησίου των Τριών Τεραρχών εν τη Μονή Βαρλαάμ των 

Μετεώρων. Τό παρεκκλήσιον τούτο άνηγέρθη κατά τό έτος 162 ί καί εζωγρα- 

φή-θη υπό τοϋ έκ Καλαμπάκας ΐερέως Τωάννου και ιών τέκνων του, κατά 

τό έτος 1637, ώς μανθάνομεν έξ επιγραφής, ευρισκόμενης επί του αριστερού 

τοίχου του ναοΰ, πλησίον τοϋ τέμπλου, και εχούσης οΰτω: 

«Το παρόν παρεκκλήσιον των τριών 6Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, 

Γρ-ηγορίου τον Θεολόγον και ’Ιωάννου του Χρυσοστόμου, άνηγέρθη εκ 

βάθροίν | και ανιστορίθη παρά τών όσιωτάτων ιερομόναχων και μοναχών 1 

τής θείας και σεβάσμιας μονής τών ' Αγίων Πάντων ήγονμενενοντος κνρον 

Κυρίλλου και Σέργιου τών 1 ιερό μονάχων και συναδέλφων ετει ,ΖΡΛΕ' 

(7135 — 1627). 'Ιστορήθη δε και διά χειρός κάμον τον αμαρτωλόν *Ιωάννου 

Ϊερέως μετά τών τέκνων αυτόν εν ετει ,ΖΡΜΕ (7145 = 1637) ινδ(ικτιώνος) 

(ί) έκ χώρας Στ αγών» 2. 

Αί έκ τών τοιχογραφιών τοϋ ναΐσκου τοΰτου σχετιζόμεναι προς τον 

Χρυσόστομον είναι δϋο'· Ή Κοίμησις τοϋ Χρυσοστόμου και η Οπτασία του 

'Αδελφειοϋ Επισκόπου Άραβισσοϋ, άς και θά έξετάσωμεν ενταύθα. 

1) £Ιί Κοίμησις τον Χρυσοστόμου (είκ. 1), Η παραστασις αυτή 

εύρίσκεται επί τοϋ δυτικοϋ τοίχου τοϋ Ναοϋ. Έν τφ μέσω, επί κλίνης, κατά- 

κειται ο "Αγ. Ιωάννης ό Χρυσόστομος, νεκρός, ενδεδυμένος την αρχιερατι¬ 

κήν αυτοϋ στολήν. Προς τό μέρος τής κεφαλής αϋτοϋ είκονίζονται τρεις 

Επίσκοποι, ών οί δυο φέρουσι πολυσταυρία καί κρατοϋσιν ο μεν λαμπάδα, 

ό δέ θυμιατήριον, δ δέ τρίτος είλητάριον, έφ’ ον άναγινώσκεται ή αρχή τοϋ 

Ευαγγελίου τής Νεκρώσιμου Ακολουθίας. «Εϊπεν δ Κύριος προς..» (Ίωάν. 

Ε' 24). Παρά τούς Επισκόπους εύρίσκεται Διάκονος, ενδεδυμένος τά άμφια 

αυτοϋ καί κρατών διά μέν τής δεξιάς θυμιατήριον, διά δέ τής αριστερά; 

λαμπάδα άνημμένην. “Όπισθεν τών τεσσάρων τούτων προσώπων εΐκονίζεται 

όμιλος μοναχών, ιερομόναχων καί γυναικών. 

Παρά τούς πόδας τοϋ Χρυσοστόμου εΐκονίζεται εις Επίσκοπος, κρατών 

πένθιμον επίμηκες-θυμιατήριον (Κατσί) καί παρ’ αυτόν όμιλος μοναχών, ών 

εΐ:, γέρων, κύπτει, ϊνα άσπασθή τον νεκρόν, εις δ άλλος, νέος, κρατεί βιβλίον 

ανοικτόν, επί τοϋ οποίου άναγινώσκεται ή επίσης έκ τής Νεκρώσιμου Ακο¬ 

λουθίας ειλημμένη φράσις «Λεντε τελευταίου ασπασμόν, δώμεν αδελφοί τφ..» 

Πλησίον επίσης τοϋ Επισκόπου παρίσταται ίερεύς μετά φελονίου, ψέρων 

! Ό Βογιατζίδης καί ό Γιαννόπουλος (βλ. επομένη ν σημ.) μεταγράφουν «αύταδέλ- 

φων», εις τάς σημειώσεις μου όμως ευρίσκω «μοναχών*, δεν είχον έν τούτοις την ευκαι¬ 

ρίαν νά εξετάσω έκ νέου τήν επιγραφήν. 

- Έδημοσιεύΰη μέ χινας διαφοράς υπό Ί. Βογιατζίδου, εν Δελτ. χής Ιστορικής 

καί Έθνολογ. Εταιρείας, VII, 1918, 168, άρ. IV. καί υπό Ν. Γιαννοποΰλου, Τά 

Μετέωρα, Βόλος, 1926, 74, άρ- 11. Πρβ. καί Ν. Βέη, Έκθετης παλαιογραφιών και 

τεχνικών ερευνών έν Μετεώροις. κατά τά έτη 1908 καί 1909. Άδη ναι, 1910, 62. 
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επί κεφαλής κάλυμμα εν εΐδει σαρικιού, καί κρατών βιβλίον ανοικτόν, επί *_) 

τοϋ οποίου άναγινώσκεται ή ομοίως έκ τής Νεκρώσιμου Ακολουθίας ειλημ- ^ 

μένη φράσις. «Θρηνώ καί οδύρομαι, όταν έν(ν)οήσω τον θά(νατον)...» και : 

παρ’ αυτόν τρεις ψάλται, διακρινόμενοι έκ τοϋ κωνοειδούς πίλου, όν φέρουσι, 

καί έκ τής χειρονομίας τής άριστεράς αυτών χειρός. !_&« 

“Όπισθεν τής πρώτης ταύτης σειράς τών προσώπων είκονίζονται μονα- ^ 

χοί, μοναχαί καί γυναίκες κρατοϋσαι λαμπάδας καί θρηνοΰσαι. 

Είκ. 1. Ή Κοίμησις τοϋ 'Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τοιχογραφία εν 

τφ παρεκκλησίφ τών Τριών Ιεραρχών τής Μ. Βαρλαάμ τών Μετεώρων. 

Εις τό άνω μέρος τής συνθέσεως εΐκονίζεται ημικύκλιον, παριστάνον τον 

ουρανόν, με δύο θυρόφυλλα άνεωγμένα, καί κάτωθεν αυτοϋ δύο άγγελοι 

κρατούντες τήν ψυχήν τοϋ Χρυσοστόμου, εΐκονιζομένην υπό μορφήν βρέφους 

έσπαργανωμενού. Εκατέρωθεν ή επιγραφή: «Ή Κοίμησις τον ΓΑγίου Ίωάν- 

νου τον Χρυσοστόμου*>. 

Τό βάθος τέλος τής όλης συνθέσεως κλείεται κατά τά άκρα, υπό δύο 

οικοδομημάτων συνδεόμενων μεταξύ των διά τείχους καί ών τό προς δεξιά 

ομοιάζει προς εκκλησίαν. 

Ή πολυπρόσωπος αϋτη σύνθεσις παρουσιάζει πολλά τα αξία ιδιαιτέρας 

προσοχής. Βεβαίως ολόκληρος ή παραστασις έχει αντιγραφή, εις τάς γενικός 

αυτής γραμμάς, από τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου, ώρισμέναι μάλιστα λεπτό- 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ . 23 
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μέρειαι έχουσιν αντιγραφή αύτούσιαι, όπως δ κύπτων, ΐνα άσπασθή τον 

νεκρόν μοναχός, δστις είς την Κοίμησιν τής Θεοτόκου είναι ό Ευαγγελιστής 

Ιωάννης1. Ή εφαρμογή όμως του σχήματος τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου 

εις τάς παραστάσεις Κοιμήσεων διαφόρων αγίων, είναι πολύ παλαιοτέρα τής 

ήμετέρας τοιχογραφίας, άνερχομένη εις βυζαντινούς ήδη χρόνους. 

Τάς παραστάσεις ταύτας Κοιμήσεων αγίων δΰναταί τις νά διαίρεση εις 

δυο τύπους, έχοντας βεβαίως πολλά τά κοινά μεταξύ των, εις τον τύπον^ τής 

Κοιμήσεως ασκητών και εις τον τύπον τής Κοιμήσεως ιεραρχών. Του πρώτου 

τύπου κλασσικόν παράδειγμα είναι ή Κοίμησις του "Αγ. Έφραίμ τον Σύρου, 

παράστασις, ήν γνωρίζομεν και από τήν «’Έκφρασιν» του Μάρκου ή Ίωάν- 

νου Ευγενικού2, αλλά και από πολλάς απεικονίσεις, μεταξύ των οποίων ή 

γνωστή είκών τού Έμμ. Τζανφουρνάρη έν τή Πινακοθήκη τού Βατικανού, 

(Μιιιιοζ, ενθ5 άν. σ. 33, είκ. 14) και ή ωραία τοιχογραφία τού έτους 1568, 

έν τή Μονή Δοχειαρίου τού "Αγίου Όρους3. Τού δευτέρου τύπου, οστις και 

ιδιαιτέρως ενδιαφέρει ημάς ενταύθα, τής Κοιμήσεως δηλαδή ιεραρχών, τό 

κοινότερον παράδειγμα είναι ή Κοίμησις τού Αγ. Νικολάου, ής έ'χομεν απει¬ 

κονίσεις από τών βυζαντινών ήδη χρόνων, όπως μεταξύ άλλων τήν τοιχο¬ 

γραφίαν τού Μάρκοβ Μαναστήρ, παρά τά Σκόπια4. 

Μεταξύ τών παραστάσεων τού θέματος τούτου, όπως διεμορφώθη κατα 

τούς μετά τήν άλωσιν χρόνους, ιδιαιτέρως αξία λόγου δι ημάς είναι η τοι¬ 

χογραφία τού έτους 1560 έν τφ ΙΙαρεκκλησίφ τού Αγ. Νικολάου τής Μεγί¬ 

στη: Λαύρας έν "Αγ. ’Όρει, έ'ργον τού Φράγκου Κατελάνου (Μΐΐΐεί:, ΑΗιοε, 

πίν. 260.2). Ή τοιχογραφία αύτη παρουσιάζει πλείστας ομοιότητας μέ τήν 

ήμειέραν παράστασιν, τόσας, ώστε νά φαίνεται πολύ πιθανόν, ότι ανάλογον 

εΙκόνα είχε προ οφθαλμών δ ίερεύς Ιωάννης ζωγραφιζων αυτήν. Εν ταις 

λεπτομερείαις όμως τής παραστάσεως έλήφθησαν ύπ’ δψιν ώρισμένα τινά 

γεγονότα, σχετιζόμενα αμέσως προς τον Χρυσόστομον. Τό γεγονός επί παρα- 

δείγματι οτι δ Χρυσόστομος παρίσταται ενδεδυμένος πληρη τήν ιερατικήν 

αυτού στολήν, σχετίζεται πιθανότατα προς τά λεγάμενα υπό τού βιογράφου 

αυτού Θεοδώρου Τριμηθούντων (Μΐ6, Ρ. Ο. τόμ. 47, σελ. ΚΧΧΧ). «Καί 

ενθνς Ιωάννης, λαβών τά Ιμάτια αυτού τά τής άγιας λειτουργίας, ενεδνσατο, 

καί δονς εις ευλογίαν δ έφυρει τοϊς ονσιν μετ' αυτοί), και αοτιασάμενος αυτονς 

είπε τον αεί παρ' ο,ντον λεγόμενον λόγον. «Δόξα τφ Θεφ πάντων ενεκεν». 

Και ανακλίνας εαυτόν, άπέδωκε τό πνεύμα Χριστώ τφ Θεφ ημών». 

1 Πρβ. 4-. λν Γ3.1Ϊ31 &\ν-ΜϊΙγ ο νί ο καί Ν. Οίτιιηβν, έν Βγζ&η1:ΐηο5ΐανΐο&, III, 

1931, 143. 
* Περί ταυ της βλ. Α. Μαηοζ, ύγζπηίΐη α Γ Εχροδίΐίοη άε θΓοτΐα{6ΓΓ3ί&, 

Κοιηβ, 1906, 35 κ. έξ. 
3 Ο. Μ ί 11 01, Μοηηηιβηΐδ ά.6 ΙΆΐΙιοδ, πίν. 252. 
* I,. ΜϊγΙεο νϊο-Ζ. Ταίϊε, Ματίεον Μαηαδίίτ,(σερβ.) Νονί 5&ά, 1925, σ.71,είκ. 82, 
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Ι^Μ: 

'-'Φφ, 
• ·'**« ί :ιυ 

Επίσης ή παρουσία χών ίερομονάχων και τοΰ διακόνου εις τήν ήμετέ- 

ραν παράστασιν δεν είναι ίσως άσχετος μέ τά λεγάμενα εις τον βίον τού 

Χρυσοστόμου: «Τήν νύκτα εκείνην έγνώριαεν δ "Αγιος τον θάνατόν τον, καί 

έκραξε τους 'Ιερομόναχους τον, καί τον Διάκονον, καί τους είπε... » 1 

δείγματα ταύτα δδηγούσιν εις 
' ν >’ * /α Είκ. 2. Ό Ίερεύς καί οί Ψάλται έν τή Κοιμήσει 

το οχι ίσως πολύ απιθανον . ν , . , , Γ 
, „ του Αρυσοστομου. Λεπτομέρεια τής εικ. 1. 

συμπέρασμα, οτι δια του κα¬ 

λύμματος τούτου τής κεφαλής τού ίερέως ύποδηλούται πιθανώτατα ή Ανα¬ 

τολή, καί μάλιστα ή Αρμενία, όπου άπέθανεν ό Χρυσόστομος. 

"Οσον αφορά εις τάς τρεις μορφάς παρά τον ιερέα, (είκ. 2) ταύτας 

έχαρακτηρίσαμεν ώς ψάλτας καί ένεκα τοΰ ενδύματος των, αλλά κυρίως ένεκα 

Είκ. 2. Ό Ίερεύς καί οί Ψάλται έν τή Κοιμήσει 

τοΰ Χρυσοστόμου. Λεπτομέρεια τής είκ. 1. 

1 Κ. Δουκάκη, Συναξαριστής, Μην Νοέμβριος, σελ. 350. 

2 Βλ. κατωτέρω σελ. 356 σημ. 4. 

3 Βλ. πρυχείρως, Α. Οταύατ, Ι,α ρεπιίυτε ΓεΚ&ϊειιβε ειι ΒιιΙ§βπβ, Ρ&τίδ, 1923, 

πίν. IV, XI,. 

1 Έπευηρίς τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, VI, 1929, σ. 310, είκ. 12. 
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των παραδόξων καλυμμάτων τής κεφαλής. Ομοιας τοιαύτας μορφας, με 

ανάλογα ενδύματα κα'ι καλύμματα τής κεφαλής, ευρισκομεν και εις άλλας 

παραστάσεις, δπου ή παρουσία των "ψαλτών είναι απαραίτητος, όπως εις τον 

23ον οίκον του Ακαθίστου, «Ψάλλοντές σον τόν τόκον...»1, εν τή περι¬ 

γραφή του οποίου ή Ερμηνεία των ζωγράφων ρητώς άναφερει, δτι είκονί- 

ζονται και «ψάλται (άλλοι μέ σκιάδια, άλλοι με μακρές καί λευκές σκούφιες) 

ψάλλοντές...» 2 *, όπως επίσης και εις την "Υψωσιν τού Τίμιου ΣταυροίΛ... 

Είναι μάλιστα άξιοσημείωτον δτι είς τά εξ Αγίου ’Όρους παραδείγματα του 

τελευταίου τοΰτου εΐκονογραφικού θέματος υπάρχουσι τρεις ψάλται, ακριβώς 

όπως καί είς την υπό μελέτην τοιχογραφίαν, ήτις φαίνεται αρκούντως έπη- 

ρεασμένη από την τέχνην καί την εικονογραφίαν του Αθω. Αλλ ο,τι κυρίως 

μάς πείθει, δτι αί τρεις αΰται μορφαί είκονίζουσι πράγματι ψαλτας, είναι η 

άπεικόνισις του Στιχηρού των Χριστουγέννων. «Τί σοι προοενέγκωμεν, Χρι¬ 

στέ, κ.λ.π.», την οποίαν υπό τό όνομα τής Γεννήσεως του Χρίστου περιγράφει 

ό Μάρκος, ή Ιωάννης Ευγενικός είς μίαν από τας « Εκφράσεις» του4 * 6. 

Ό Ευγενικό; όμιλεί εκεί διά τον «κορνφαΐον δη καί μέσον τον χορού των 

υμνούν των», όστις είναι δ άγιος Ιωάννης δ Δαμασκηνός, «ό της εκκλησίας 

Ιερός τέττιξ». Πράγματι δέ είς την τοιχογραφίαν τής Ραβάνιτσας εν Σερβία, 

την είκονίζουσαν τό Στιχηρόν τών Χριστουγέννων, παρίσταται εις τό δεξιόν 

άκρον δ Δαμασκηνός, δστις «την δεξιάν άνατείνει τορώς ανακρουομένην το 

μέλος», όπισθεν δέ αυτού τρεις μορφαί μέ ενδύματα και «σκιαδια» επι τής 

κεφαλής, εντελώς δμοιαι προς τάς επί τής ύπο μελετην τοιχογραφίαςδ. 

Νομίζω δτι ουδεμία πλέον χωρεΐ αμφιβολία δτι αΐ μορφαί αυται εικονιζουσι 

ψάλτας, ή δέ διαφορά ή παρατηρούμενη ως προς τό σχήμα του «σκιαδιού» 

είς έκαστον έκ τών ψαλτών επί τής ήμετέρας τοιχογραφίας είναι ίσως ενδει¬ 

κτική τής μεταξύ των διαφοράς βαθμού. 

Έν τελεί δέον νά σημειωθή δτι είς τά τό βάθος τής ήμετέρας συνθέσεως 

ευρισκόμενα οικοδομήματα, καί μάλιστα τό κατά τό δεξιόν άκρον υπό μορ¬ 

φήν εκκλησίας, παριστάνουσιν, ίσως, τον Ναόν τού Αγ. Βασιλίσκου, έν φ 

άπέθανεν ό Χρυσόστομος. 

1 Ο. ΜίΠβΙ. Μοπυττι&ηίδ <3β ΙΆΛοδ, πίν. 236.2. 

* Διονυσίου τού έκ Φουρνά, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης (έκδ. Ά. 

Παπαδοπούλου Κεραμέως), Πετρούπολις, 1909, 150, κγ'. 

8 VI. Ρβίΐεονϊο, Ι,α ρείπίατε δβτόε άα Μογεπ Αββ, 1, Βεο§τίΐ(1, 1930, πίν. 61 

6, ΜίΠβΐ, Αίΐιοδ, πίν. 131. 1,231. 

* Ρΐιΐΐ ο δΐΓ&τί, Εΐόπ 36 ^γπιη35ΐΐοβ ηπί Βΐιρετειιηΐ - Αοοβάηηΐ Ματεΐ Εη^ε¬ 

πί οΐ ίιπκ^ίηεδ εΐ βρίδίοίπσ ηοηθιπη εαΐίαε, εά. Ο. Ε. Κ&γ8 6Γ, ΗείάεΙΒεΓ^^ε, 1840, 

133 κ. έξ. 
6 Είκών παρά Ο. Μϊΐΐεΐ, Κβείιετοΐιεδ βατ Γ ΐοοηο^ρΐιίε άβ 1' Εν^η^ιΐε Ραηδ, 

1916, ο. 106, ιίκ. 121. 
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2) Όπτασία τον Άδελφειοϋ, Επισκόπου Άραβισσοϋ. (είκ. 3). 

Ή παράστασις αυτή εύρίσκεται επί τού δεξιού τοίχου τού 'Ιερού, παρά τήν 

κόγχην τού Διακονικού. Ή δλη σύνθεσις διαιρείται είς δύο επαλλήλους ζώνας. 

Εις τήν άνω ζώνην αριστερά, επί ημικυκλίου κοσμουμένου δι’ άστέρων, τό 

δποΐον εϊκονίζει τον ουρανόν, ΐσταται πλουσίως κεκοσμημένος θρόνος μετά 

υποποδίου, ον φρουρούσι τέσσαρα έξαπτέρυγα. Έκατέροιθεν τού θρόνου 

Είκ. 3. Ή Όπτασία τοϋ Επισκόπου Άδελφειοϋ. Τοιχογραφία έν τφ περεκκλησίφ 

τών Τριών Ιεραρχών τής Μ. Βαρλαάμ τών Μετεώρων. 

παρίστανται τέσσαρες άγγελοι εν στάσει δεήσεως. Έκ τών δύο αγγέλων, τών 

ευρισκομένων δεξιά, ό είς στρέφει τήν κεφαλήν προς τον Χρυσόστομον, δστις, 

ενδεδυμένος τήν ιερατικήν αυτού στολήν, διευθύνεται προς τόν θρόνον μέ 

τάς χεΐρας είς σχήμα δεήσεως. Κατά τό δεξιόν άκρον είκονίζεται Επίσκοπος, 

φέρων έπανωκαλύμαυχον καί μέλανα μανδύαν μετά ερυθρών γραμμών 

(ποταμών), συνοδευόμενος υπό δύο αγγέλων, ών ό είς κρατεί σκήπτρον καί 

δεικνύει εις αυτόν διά τής έτέρας χειρός τόν Χρυσόστομον. Τήν σκηνήν συν- 
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οδεύουσιν έπιγραφαί· *Ανω του θρόνου: «Ό Δεαποτικός Θρόνος», υπέρ τήν 

κεφαλήν του Χρυσοστόμου : «'Ο'Άγ(ιος) Ίω(άννης) δ Χην(σόοτομ)ός». Δεξιά: 

«·\ "Οπτασία, ήν είδεν Αδελφειός 6 Επίσκοπος ’Λραβισσον | προς τον θειον 

και φίλον αυτόν Χρυσόστομον». Και κατώτεροι: «Άγγελος Κ(νρίο)ν δεικνύει | 

τον Άδέλφειον προς τον Χρυσόστομον». 

Εις την κάτω ζώνην, ήτις χωρίζεται από τής ανω διά ιών επάλξεων του 

τείχους, τό όποιον αποτελεί τό βάθος τής είκόνος, παρίσταται αριστερά όμιλος 

αγίων, ους χαρακτηρίζει ή υπεράνω αυτών ευρισκόμενη επιγραφή: «Οί "Αγιοι 

Πάντες». Εις την πρώτην σειράν του ομίλου τούτου είναι εΰκολον νά δια- 

κρίνη τις τούς είκονιζομένους αγίους. Ούτως έξ αριστερών προς τά δεξιά 

παρίστανται, οί Προφήται Ήλίας(;) καί Δαβίδ, οί Απόστολοι Πέτρος καί 

Παύλος, οϊ Ίεράρχαι Βασίλειος καί Γρηγόριος καί τέλος οί στρατιωτικοί 

άγιοι Γεώργιος καί Θεόδωρος ό Στρατηλάτης. Κατά τό δεξιόν ακρον παρί- 

σταται άγγελος με σκήπτρου καί υπεράνω αυτού 7ΐ επιγραφή: «Αγγελος 

Κ(νρίο)ν», παρ’ αύτόν δέ ό Επίσκοπος Αδελφειός μέ την έπιγραφήν: 

«Αδέλφειος | δ "Επίσκοπος Άραδήσον». 

Την ερμηνείαν τής προκοτύπου ταύτης παραστασεως δίδει εις ημάς 

περικοπή έκ τού ανωνύμου Βίου τού Χρυσοστόμου, ήν εν απλοελληνική 

μεταφράσει παρέχει ό Νικόδημος εις τον Συναξαριστήν του (13 Νοεμβρίου, 

έν ΰποσημειοίσει) έκ τού οποίου καί παραθέτομεν αυτήν ενταύθα:1 

& Αδελφειός δ Επίσκοπος της έν Καππαδοκία 3 Αραβισσον, ο πολλά δεξιω- 

θείς έν τη εξορία τον *Άγιον, παρεκάλει τον Θεόν με θερμός δεήσεις, ινα δειξη 

αντω ποιας δόξης ήξιώθη έν ονρανοΐς ό θείος Χρυσόστομος. Εν φ λοιπόν 

προσηνχετο δ 5Αδελφειός, κατελήφθη υπό εκστάσεως· και ίδον βλέπει ενα 

φωτοεώή άνδρα, δς τις εδείκνυεν εις αυτόν δλονς τους Διδασκάλους και 

*Ιεράρχας και Οσίους, και τον χορόν όλων τών Δίκαιων, όσοι εφθασαν να 

μεταδώσιν από την γην εις τούς Ουρανούς. Ίότε δ Αδελφειός εβλεπεν ολονς 

έκείνους μέ χαράν, επιθυμών νά ΐδη και τον Ίωάννην επειδή όμως δεν είδε 

τούτον εκεί, έλνπήθη. Τότε δ φωτοειδής εκείνος είπε προς τον 5Αδελφειόν, 

διατι ελνπήθης ; εκείνος άπεκρίθη. Διότι δεν εϊδον εις τό τάγμα τών 'Ιεραρχών 

τόν Κωνσταντινουπόλεως "Ιωάννην. 'Ο δε φανείς λέγει αντώ. Τον χρνοοϋν 

λέγεις,"Ιωάννην, τό στόμα τον Θεόν; εκείνον τόν υπέρ άνθρωπον; ήξενρε, 

ότι αυτόν δεν είναι δυνατόν εις σέ νά Ιδης, διότι αυτός ενρίσκεται εκεί, όπου 

είναι δ Θρόνος του Δεσπότου Χρίστον». 

Έχονυες λοιπόν προ οφθαλμών τήν διήγησιν τούτην, ήν μετά εξαιρε¬ 

τικής πιστότητος άπέδωκεν ό ζωγράφος, δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν, δτι 

τό κάτω μέρος τής συνθέσεως είκονίζει τόν Παράδεισον, όστις πάντοτε παρί- 

1 Ή περικοπή αυτή εύρίσκεται απαράλλακτος καί είς τόν Συναξαριστήν τοΰ 

Δουκάκη, Νοέμβριος, 804 κ.έξ. σημ. 2. 

Παραστάσεις τής Κοιμήσεως τοΰ Χρυσοστόμου καί τών μετ’ αυτήν. 3δ9 

σταται περιβαλλόμενος υπό τείχους ή τό δέ άνω τόν ουρανόν, οπού ό Θρό¬ 

νος τοΰ Θεού. Τό οτι ό Θρόνος παρίσταται κενός νομίζω δτι σχετίζεται, ίσως, 

μέ τήν αποφυγήν τών βυζαντινών ν' απεικονίζομαι τόν Θεόν επί τού ουρα¬ 

νίου θρόνου του, συμψώνως άλλως τε καί προς τό Εύαγγέλιον τού Ίωάννου 

(Α’ 18: Θεόν ονδείς έώρακε πώποτε) καί προς άλλα ακόμη γραφικά χωρία2. 

Ό κενός έν τούτοις θρόνος εις τήν ήμετέραν τοιχογραφίαν θά ήδύνατο προσέτι 

νά έξηγηθή καί από τήν πιστήν ίσως άπόδοσιν τής ανωτέρω παρατεθείσης 

περικοπής, δπου λέγεται ρητώς, « .. διότι αυτός (ο Χρυσόστομος), εύρίσκεται 

εκεί, δπου είναι δ θρόνος τον Δεσπότου Χρίστον». Διά τήν άπεικόνισιν τοΰ 

θρόνου τούτου ό ήμέτερος ζωγράφος εχρησιμοποίησεν ενταύθα τό γνωστόν 

θέμα τής «Ετοιμασίας τού Θρόνου», τροποποιήσας μόνον κατά τι αυτό 

συμφώνους προς τάς άνάγκας τής συνθέσεώς του. 

“Οσον αφορά εις τόν όμιλον τών 'Αγίων Πάντων, δέον νά σημειωθή 

δτι ό ζωγράφος τής ήμετέρας συνθέσεως δέν άντέγραψεν ούτε ανάλογους 

μεταγενεστέρας παραστάσεις τού εΐκονογραφίκού θέματος τών 'Αγίων Πάν¬ 

των, άλλ’ ούτε καί τούς 'Αγίους Πάντας εισερχόμενους εις τόν Παράδεισον, 

ο'ίους κυρίως βλέπομεν είς τάς μεγάλας συνθέσεις τής Δευτέρας Παρουσίας 

τοΰ 16ου αίώνος. Είς τήν εκκλησιαστικήν δμως τέχνην τών μετά τήν άλωσιν 

χρόνων ύπάρχουσι πολλαί άλλαι σκηναί, δπου είκονίζονται ομάδες αγίων, 

άς θά ήδύνατο νά έχη ύπ’ δψιν ό ήμέτερος ζωγράφος. 

Έρχόμεθα τέλος είς τήν άπεικόνισιν τού Επισκόπου Άραβισσού ’Αδελ- 

φειοΰ 3 (είχ. 4). Ό τρόπος τής παραστάσεομς αυτού, μέ τό έπανωκαλύμαυχον 

καί προ πάντων μέ τόν μέλανα μανδύαν, τόν κοσμούμενον μέ βαθέως ερυ¬ 

θρού χρώματος ταινίας (ποταμούς), είναι χαρακτηριστικός διά τόν 16ον καί 

τόν 17ον αιώνα. Μεταξύ τών πολλών παραδειγμάτων, άτινα πείθουσι περί 

τούτου, άναφέρομεν τήν μικράν εικόνα, τήν δοιρηθεΐσαν κατά τό έτος 1592 

εις τήν Μονήν Δουσίκου τής Θεσσαλίας υπό τού Επισκόπου Έλασσώνος 

Αρσενίου. Έπί τής είκόνος ταύτης, άνηκούσης είς τήν Χριστιανικήν Άρχαιολ. 

Εταιρείαν καί άποκειμένης νυν είς τό Βυζαντινόν Μουσεΐον Αθηνών, παρί- 

στανται έκατέρο)θεν τής Θεοτόκου βρεφοκρατούσης οΐ Επίσκοποι Λαρίσσης 

'Αγ. Βησσαρίων καί Νεόφυτος, ό Σταγών Ττοσήφ καί ό δωρητής Αρσένιος, 

Έλασσώνος φέροντες πάντες μανδύας εντελώς όμοιους κατά τήν διακόσμησαν 

1 Πλήν τών μεταγενεστέρου φορητών ιδίως εικόνων, εύρίσκομεν τό τείχος τοΰτο καί 

είς παλαιοτέρας τοιχογραφίας τής Δευτέρας Παρουσίας. Βλ. προχείρως, Ο τ ά ό α γ, Σ,α 

ρεΐηίΐϊτε Γβΐΐ^ίεαδε 6Π Βιι1§&π&, πίν. Ι>. ο, Σ,νΐ. ά. 

! Τινά τούτων συνεκέντρωσεν ό Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσά- 

λων κ. Ιεζεκιήλ είς τήν μελέτην του, Προβλήματα εικονογραφίας, έν τφ περιοδ. 

«Εκκλησία* τεΰχ. 22, 14 Ιουνίου 1932, καί έν ιδιαιτέρα άνατυπιόσει. 

8 Είς τήν επιγραφήν τής τοιχογραφίας τό όνομα τονίζεται Αδελφειός, ορθότερος 

όμως είναι ό τονισμός Αδελφειός, δν άκο?νουθοΰσι καί ό Νικόδημος καί ό Δουκάκης. 
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δι* ερυθρών ταινιών προς εκείνον, δν φόρε! επί τής ήμετέρας τοιχογραφίας ο 

Άδελφειός 1. Ή λβπιομέρίΐα αϋιη εχει, νομίζω, άρκειήν σημασίαν, διότι δει¬ 

κνύει. εις ήμα; οτι ή όλη σύνδεσις εδημιουργήθη πιθανώτατα καια τους μετά 

την άλωσιν χρόνους, διόλου δέ άπίθανον καΐΰπ’ αυτοί τοΰίερέως Ίωάννου, του 
ζωνραφήσαντος τό Παρεκκλησίου. Πλήν όμως τής παραστόσεως τού ’Αδελ- 

φειοΰ και δ τρόπος τής απει- 

ε^καΐρ[αν νά διαπιστώσω μεν, 

ΕΙκ 4. δτι ή μεγάλη δημιουργική 

Ό Επίσκοπος Άδελφειός. Λεπτομέρεια τής είκ. 3. ακμή, ή παρατηρούμενη εις 
την ζωγραφικήν του 16ου αιώ- 

νος, δεν έπαυσε μετ’αυτού, άλλα έζηκολούθησε καί κατά^τόν 17", δπως 
δεικνυουσι πολλαι ανεξέταστοι ακόμη διακοσμήσεις ναών, αΐτινες, όταν μελε- 

ιηθώσιν επαρκώς, θά δείξωσιν δτι ή τουρκική κατάκτησις, αν ίσως μετερα- 

λεν οπωσδήποτε τον δρόμον της εκκλησιαστικής ζωγραφικής, πάντως δεν 

άνέκοψε διόλου τήν δημιουργικήν αυτής ορμήν, έξηκολοΰθησε δέ αυτή να ζη 

καί νά δημιουργή μέ τό γνήσιον νόημα τή αυστηράς βυζαντινής τέχνης. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Περί τής είκόνος βλ. Χριστιαν. Άρχαιολ. Εταιρείας Δελτιον, Γ', 1903, 116, και 
Γ. Σωτηρίου, '0δηγ. τοΰ Βυζαντ. Μουσ. Άθην., έκδ. 2α Αθήναι, 1931, σ. 7ο, αρ. 92. 

038ΕΚΥΑΖΙ0ΝΙ ΑΕΕΕ ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

(Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών η\ ρρ. 816-317). 

Νείΐε· Νοίε ετίΐίεΐιε 1-2 ραόΒΙίεαΙε ίπ 3£ιιάί ΒίζαηΗπί 2 

(1928) ρρ. 275-296, ία ποδίτο δοορο ρτεείριιο οοπίτοΐΐατθ Ια δίαιπρα 

άεΐΐε ροεδίε ίαΐία ηεΐ Νέος Έλληνομνήμων 16 (1922) ρρ. 39-59 εοπ Ια 

Ιεζίοπε §;ειιιιίηα άεΐ εοάίεε ναΐίοαπο Ραΐαίίπο Οτεοο 367, ρετ οίίπτε 

ιιπα 6α56 δίεπτα αΐΐο δίαάίο δΐιεεεδδίνο άϊ ι^ιιείΐε ροεδίε ρετ άίνετδί 

τίερεΠί αδδαί ΐπιροτίαπίιί. Οίαοοίιε εετΐε οοπ^εΠατε, ρετ ςμιαηίο ίπ§;ε- 

§ποδε εά αΐΐταεηίί, ο ποπ τε^οπο άί ίτοπϋε αΐ Ιεδίο εδαίίο άεί ραδδί 

εοηΐτονετδί, ο αρραίοηο δαρετίΐαε, ροΐεηάοδί Γα^ΐοηενοίηιεηίιε πιαηΐε- 

ηετε Ια Ιεζίοπε άεΐ ιηαιιοδοπίΐο, Ρτεοίεαιπεηίε ρετ εμιεδία ηοδίχα ίεη- 

άεηζα εοηδετναΐπεε ηοη αΒΒίαηιο ροΐαίο αεεο^ΐίετε 1ε ρτοροδίε άί 

ετίϋίοί ε§τε§ϊ; εοηιε νεπίαηιο άίηιοδίταηάο εοΐΐ’ εδαηιε Βεπενοίο άεΐΐε 

Κριτικαί παρατηρήσεις εάΐίε ηεΐΐα Έπετηρίς άί εοίεδία βειιειιιεπία δοείεία 

άί δΐυάί Βίζαηΐίηί, η' (1931) ρρ. 316 δε§\ ΙΙπ ραίο άί παονε ποδίτε 

οδδετναζίοπί τεπάετα ίπ ςιιαίεΐιε πιοάο ρίπ ίηίετεδδαπίί ηαεδίε ροοίιε 

π§1ιε. 

1. Εα ρτίπια Οδδετναζίοπε τεΐαΐίνα α ρα£. 40, 4: Ό Σ. Λάμπρος 

άναγινώσκει γένοιτό σοΐ' άλλα νομίζομεν, δη τό γένοιτό τι δυναται νά 

έχη δρθώς τίδΐιΐία δαρετίΐαα, άορο εΐιε ανεναηιο πδΐαάίΐίίια Ια νέτα 

Ιεζίοηε άεΐ εοάίεε (είτ. αηεΐιε 49, ν. II Αντάξιόν τι προσφέρω σοι, παρθένε). 

2. ζ)ααηΙο α41, 1: Ει τήν κρίσιν βοόλοιο βαίνειν ευθέτως ιηαηίε- 

ηετηηιο ευθέτως άεΐ εοάίεε, ρετεΐιε αηεΐιε εοδί δ’οΗίεηε αη δεηδο 

εοηνεηίεηίε, ίη ηααηϋο ίΐ §·ίαιιι6οοτα£ο ίηδε^πα εοηιε δί άενε α§άτε 

ρετ ΙτοναΓδί ηεΐ ^ίιιάίζίο ίίηαίε έν ευθέτω τόπφ. 

3. 8ίιηίΐιιιειιίε α 55, 9 τήν πυράγραν τε μαρμαρυγαις ήλίκη (δίε) δετί- 

νεπίΓΠο: «δατεόΒε οννία Ια εοττεζίοπε ήλιου (εοδί απείιε ίΐ Οθαίζϊδ). Μα 

ροίεΐιε ποπ ρατ 6επε αρρίϊεαία αΐ δοΐε Ια μαρμαρυγή ε δεεοπάο ί ρππ~ 

οίρίί ετίΗεί, Ιεείίο άίίίίείΐίδ ροΐίοτ, δί ροΙτεΒΒε ρεπδατε αά ειλίκη 

(ρετ έλίκη Οτδα πια^^ίοτε). δε ρατε Ραιιΐοτε ποπ Ιια νοίαίο ραταξοπατε 

ΓοδοίΠαζίοπε άεΐΐα Ιαπα^Ιία εοπ ςαείΐα άεΐΐε δρίταΐί (είλίκων?)». Μί δί 

οΒίεΠα: Τό μαρμαρυγαις ήλιου παρέχει κάλλιστον νουν διότι ή πρώτη 

σημασία τής λέξεως μαρμαρυγή είναι λάμ·ψις... πρ. Τπποκρ. σ. 1277, 51 

διέλαμπον... οιον αστέρων μαρμαρυγάς δοκέειν. “Ωστε οΰχί δρθώς άπορ- 
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ρίπτει την διόρθωσίν μου ό Μετοαίί. Κίδροηάίαηιο οάε Ια μαρμαρυγή 
ρϊύ. οΒε αΐΐ’ αδΐτο ηια§;§ΐοτε, οί ρατε ιηε§άίο αρρίίοαία α§;1ί αδίτί τηίηοτί, 
δρεοίαΐτηεηΐε δοίηίάΐΐαηίί άυταηίε Ια ηοΐίε (νύκτα... άστροισι μαρμαι- 

ρουσαν). ΡετοΒε Ια Ιεζίοηε άεί οοάίεε ηοη οι άενε ρεπηβ«εΓ£ άί ρεη- 

8ΕΓ6 αΐΐο δοίηίίΙΗο άεΐΐ’ Οτεα ηι&^ίοτε (οίτ. Αροΐΐοη. ΚΒοά. III, 1195 

Έλίκης ευφεγγέος αστέρες ?) II πιε π Βεηε α ία βιι^επίο άαΐΐα πίίεδ- 

δϊοηε οΐιε ηεΐΐα μαρμαρυγή ο’ έ αηοΒε V ίάεα άί πιοΒίΙίΙα ταρίάα 
(μαρμαρυγή οφθαλμών, ποδών, εοο.). II οο11ε§;απιεηίο άί ήλίκη (οδδία 
είλίκη) εοη Ιλικη αννεττεΒΒε ηιεάίαηΐε Ια ίοπηα ροείίοα (ειλιξ—ελιξ; 

ειλίσσω = ελίσσω). Οτεάίατηο ρυίηάί οίυδίο ηοη αΒΒαηάοηατε άεΐ ίαΐίο 
1ε ίηίετρτείαζίοηί οΐιε δί ροδδοηο ποανατε άαΐ οοάίεε δίεδδο. δε ·ροί 
8ΐ νοίεβδβ ίεηίατε ςιιαίοΐιε Ι^ίετο ηιυΐατηεηίιο ηεΐΐα Ιεζίοηε άεΐ 
οοάίεε, εί ροίτεΒΒε δρίαηατε Ια νία υη ραδδο άί ΡγοοΙο, Όε ατίε 
Βίεταΐίοα: Άλλα και λίθους έστιν Ιδεΐν ταις των φωστήρων άπορροίαις 
εμπνέοντας, ως τον μέν ήλίτην (ήλιτιμ εοά.) ταϊς χρυσοειδέσιν 
άκτίσιν όρώμεν τάς ήλιακάς ακτίνας μιμοΰμενον (εά. Βίάεζ, 

Οαΐαΐ. άεε Μαηυδοτίΐδ αΙοΒίτηίραεδ £τεο3 VI, 149 1. 19-22: 

ο£γ. Βαηιαδε. Vϊ 1:α Ιδίάοτί 233, Ρτοοί. Ιη τεηιρυΒΙ. II, 157 ε Ια 
ηοία ρ. 227). δί ΙταΠετεΒΒε είοε άαΐΐα «ρείτα δοΐίδ» ήλίτης=σεληνίτης 
οά ήλιοσέληνον, εΐιε Βεη δί αάάίεε αΐ ηοδίτο ραδδο, άονε δατεΒΒε άα 
Γεδΐίΐυίτε μαρμαρυγαΐς ήλίτου (Ρεττοτε δί δατεΒΒε ίηδίηυαΐο ηιεάίαηΐε 

Ϊ1 νοοαΒοΙο ρίη οοτηυηε ήλίκος). 

4. Οίτεα 42, 28 πλήν γάρ ου δεις εστιν εξωθεν ρύπου, Γοδδετναζίοηε: 

γράφβ' πλήν γάρ (σου) οίιδείς — ρύπου. Ούτως ερμηνεύεται άριστά η έκπτω- 

σις τής αντωνυμίας σου (σου οΰδείς) ιιοη έ §;ίαδ1α, ρετοΒε ρετ τα§;ίοηί 
τηείτϊοΒε ηοη ροΐενα δίατε πλήν γάρ σου. Εα εαάιιία άεί ρτοηοιηε δί 
δρίε^α εο-ααίιηεηΐε ο ρετ Ια νίείηαηζα άί $αοηί δίτηίΐί (σου... ου) ε ρετ 
Ια ηε^ΐί^εηζα άεΐΐο εοτίΒα ίτεΐΐοΐοδο, άεΐΐα ρυαίε αΒΒίατηο ηοη ροοΒε 
ρτονε (νεάαδί αά εδεητρίο ίη ίίηε α ρυεδίο ατίίοοίο). βυίηάί ε άα δηρ- 

ρΐίτε Πλήν σοΰ (γάρ). 
5. βιιαηίο α 43, 3 α ηοί ρτεηιενα δοΐΐαηίο άί τίΐενατε εΐιε ραΐεο- 

αταίίεαηιεηΐε εταηο ροδδίΒίΗ ε Ια Ιεζίοηε άεΐ Εαηιρτοα ε (ριείΐα άεΐ 
ΟΒαΙζίδ. Ρετό οδδεί'ναηιηιο εΐιε εδδεηάο ϊ νετδί ρτεοεάεηίιί πνοΐΐί α 
Οπδίο, αηεΐιε ιριεδί:ο νετδο οΒε οΒίυάε Ρερίΐαίίο, άεν’εδδετε άίτεΐΐο αΐ 

νετΒο (ήλθες ... λόγε, ο λόγος). 
6. Π α ηιιονο οοη^εΐίητα α 44, 5-7 Γραπτέον ίσως έν στίχ. 5 Ψηλάς 

ίηνεοε άί Ψηνάς, υτία οοηΐτο Ια Ιταάίζίοηε δίοητα άεΐ τηαηοδοπίίο, εΐιε 
Ιια Ψηνάν αηοΐιε ηεΐ ίΐΐοΐο. Όι ρίίι δί δαάαί 1εδδίοο§ταίί οΒε Ψηνάς ε έπί- 
θετον (Εεδδίοο άί Ζοηατα). «Ερί^ταηιηια δαίάδ οΒδουτυηι εδδε νίάείυτ» 

οοιηε δοτίνε ίΐ δα]άαΒ, δρίεί!ε§;ίυιη Ο εοηιείτ ειιηι II, Εοδ 33 
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(1930-31), ρ. 523: Μα Ι’αηίεα εοηεΐηδίοπε δίειιτα ποαναία άαΙΓεδαΐία Ιεί- 

ίατα άεΐ ηιαηοδοπίΐο (έ των Κυρου, κυων αηζί εΐιε του κΰρου κυρίου) έ 
ςμιεδΐα: «ίΐ ροεία δί δατε55ε οΐιίαπιαίιο Οίτίοίε άαΐ ριιατίίεΓΟ Οοδΐαηΐί- 

ηοροΐίΐαηο τά Κυρου, άονε πδίεάενα !α δηα £αηη§Ιία, ο άα! πιοπαδίετο 
οηιοηίπιο, αΐ ρηαίε αρρατίεηεδδε οοιηε τηοηαοο. Πα οοδα ηιεπία άί 
εβδΟΓε ηιε§1ίο εδαηιίηαΐα. δυΐ ριιατίίετε ν. Ρατ^οίτε, Βγζαη1. Ζείί;- 

δοΗτίίί; 12 (1903), 463-467». ()αεδ(:α ηοδίτα οοδίαίαζίοηε ε δίαΐα αοοοίία 
άαΐ δαΐάαΐί, 1. ο. ρ. 524, η. 16. 

7. Ρετ 46,10 Εις ουρανόν άνειμι και θεόν οίδα δί άίοε: Δεν δυνάμεθα 
νά συμφωνήσωμεν μετά του Μετοαίί γράφοντος ΐδω. «Ε’άα ΓεδίίΐιιΪΓδί ΐδω 
^οοηίαηοΐίνιΐδ ρτο ίαΐπτο» ορριιτε βλέπω (ν. 14)». Οοδί δΟΓΪδδί ρετ οννίατε 
αΐΐα οοΓηιζίοπε άεΐΐα ίίηαίε άεΐ §·ίαιη5ο. Οοηιυηρηε, ε αδδαί άίίίίοίΐε 
οοΐρίτε ηεΐ άτίίΐο δε^ηο, ρααπάο δί Βα άα ίατε οοη ίεδίί, άί οηί δί ί§;ηοΓα 
ίΐ δεηδο. ΑΙΙοτα ροΐεί δίαοοατε ί νετδί 7-9 άίτείΐί οοηίτο υη ί§;ηοΓαηί:ε 
αίΐε^^ίαηίεδί α ΙεΙίεταίο, άαί νείδί 30-14, «οΐιε οοδΐίίυίδοοηο υη ίηάο- 

νίηεΐΐο». II δα]άα1τ ηοη δεηιάτα ρετδηαδο άί οίό, ρετοίιε δί Ιίιηίΐα α 
δοπνετε: «Ουίυδ ερί§ταηιπια(:ίδ ατ§;υηιεηί:υηι ηιίηυδ Ιυοίάυπι Μετοαίί 
αάεο ίηίετ αεηί§;ιηα!;α ηυιηεταΓε ηερυα^υαηι ξταναΐυτ» οοηοΐυάεηάο: 

«Ε(|υίάεηι δίπιρΙίοίϋεΓ ίαίεοτ ίδΐίυδ ερίοταηΊηιαίίδ αΓ^υηιεηίυπι ππΐιί- 

ηιεί νίχ ίηίετΙυοεΓε». 

Νοη α Ιοτίιο αΒΒίαηιο ρεπεαίο αά υη ίηάονίηεΐΐο, ρετοίιε οτα ροδ- 

δίαηιο αηοΐιε άατηε Ια δρίε§;αζίοηε. Οοηνίεηε ρετίαηίο πρτοάυτηε ρυί 

ίΐ Ιεδίο. 

Εις ονρανονς ανειμι και θεόν οίδα (5ΐθ)' 

εί <55 αν λάβΐ]ς μοι την απαρχήν καί μόνην, 

άνακτας Ιστώ καί συνιστώ νυμφίους, 

εΐ τις διασείση δε φωνήεντα μου, 

προς ονρανονς με καί Θεόν πάλιν βλέπει. 

δί αΐΐυάε οίοε αΐ ρΓοίοπιατίΐτε Στέφανος, α στέφανος, Ια οοτοπα οΐιε 
οίη§;ε 1ε Ιεδίε άεί τε ε άε^ΐί δροδί, ε α Στεφανάς Βαίϋεζζαίο άα δ. Ραοίο 
ε άεΐΐο απαρχή τής Άχαΐας (1 Οοτίηΐθ. 1, 16; 16, 15). Οτα δί οοιη- 

ρτεηάε ηιε^ΐίο Ια ^ίυδίεζζα άεΐΐε ρτοροδίε άεί ΟΗαΙζίδ ει δ’ αυ ίηνεοε 
άί εί δ’ ου εά άνακτας ΐστώ, άα ηοί αοοεΐΐαΐα, ίη 1αο§;ο άί άνακτα συστώ. 

Ιηοΐΐτε άαΐΐε ρατοίε ίίηαΐί άεΙΓηΙΐίηιο νετδο καί θεόν πάλιν βλέπει, δίαηιο 
ΐηάοίΐί α δυρροττε οΐιε αηοΐιε ίη ίίηε άεί ρπηιο νετδο οί ίοδδε ίη οτί- 

§ίηε βλέπω ο δίηοηίηιο αάαΐίο αΐ ηιείτο, ρετοίιε ηεΐ ραδδο δί ίταίίια άί 
νίδίοηε άί Πίο. Ρτοάαόίΐηιεηΐιε υη Ιείίοτε ο δοτίάα ιηείίοοίοδο άεΐΐα 

ίτορρο νίοίηα πρείίζίοηε άεΐΐο δίεδδο νετάο Ιια δοδίίίυίίο ηεΐ ρτίητο 
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νετεο οίδα α βλέπω (5εηο1ιέ 1» ηρεϋζίοηε ίοδδε ^ίιΐδίϊίίοαία οοη πάλιν), 

5011Ζ3. ΙεΠΟΓΟ ΟΟΠίΟ άεί ΠΙβίΓΟ. 

Ε ροίοΐιέ αίοαηί άί ριιεδίί ερί§ταηιηπ ίίρρ&Γ^επ^οηο α Οίοναπηί 
Οεοτηείτα, εΐιίιιάίαπιο ςιιεδϊα ηοία οοη αη’οδδεΓναζίοηε ίηίοτηο αά ιιη 
ερί^Γ&τπηια, είτε Ιο 5ίεπιΒαοϊι, Μ ε ί 1ι ο ά ί ϊ ραίτίατοΐιαε ε 1 I§η αίη 
ρ α ίΗατεΐιαε εαπηίηα ί ηε άί 4η, Εοε, 4 (1898), ρ. 155 αίίπόηΐδοε 
αά Ι§ηαζίο ραίπατοα, ε εΐιε ίΐ 5α]άα1τ, δριοΠε<*ίιιηι Οεοπιείτειιτη, 

Ε ο 8, 32 (1929), ρ. 192 55, πνεηάίοα α Οίοναηηί Θεοπιείτα. 

Εις τους αυτούς (= άγιους πέντε) 

Ονς ή τυραννϊς πριν διίστα τώ τοπω 

συνήψε δ εις εν Χρίστος αλλα και τροπος. 

νυν κατά καλών πίστις άλλά και πόθος 

εις εν ουνάπτει καί γραφή και καρδία. 

Νεδδαηο άεί άαε εάίίοπ Ιια αννετίΐίο οΐιε ηεΐ ίεεζο νετεο δί οεΐα 
ϋ ηοπιε άί ιιη ίαιιιοδο §;εηεΓα1ε Ιπζαηίίηο *. Κατακαλών, οείεβταίο αηοΐιε 

ίη αΐίτε ροεδίε άεί οοάίεε ναίίε. Ραΐαί. 367, 8α11ε ςμι&ΐί, οΐίτε α δίιι.άΐ 
Βίζαηίΐηΐ, 1. ο., ρ. 287, νεάαδί Ν. Βαηεδοη, ϋη άηο Βγζαηίΐη άη 
XI δίέείε: ΚαίαΕαΙοη ΚέΕαιιηιέηοδ, Βαίΐείΐη άε ΤΑεαά. 

Κοαιηαίπε, δεοίίοη Ηίδίοτ. 11 (1924), ρρ. 25-36. Κα εοεα βογ- 

ρτεηάε, ρετοΐιέ ηεΒα ροεδία ρτεοεάεηίε δΐιΐΐο δίεδδο ατ^οιηεηίο (Εις 
τούς αγίους πέντε) ε άί δίηιίίατα δίιπιηείποα, δί τίνεΐα ρητέ ίΐ ηοπιε 

άεί δονταηο: 

Ονς και τρόπος οννήψεν εις εν και πόλος 

κάτω <5έ γη ουνθεΐσα κοινή την κόνιν, 

και ναός οντος και Βασίλειον ποθος 

εις εν συνάπτει και γραφή και καρδία. κτλ. 

Οί Βαδίΐ ςηί δε^ηαΐατε ΡίηιροΓίαηζα «ταηάε, οΐιε αδδηηιε Ραοοοδία- 

ηιεηίο άί Βαδίΐίο ε άί Οαίαοαίοπε ρετ άεΙίπιίίαΓε 1’εία άεί ρτοάε ^εηε- 

γεΙο, ρετ δοίίεπη&Γοί δΐιΐ νετεο 29 άε1Ρερί§ταιηηια Εις τον στρατηγόν 

Κατακαλών. 

52, 27 Αός ανταμοιβήν μνριόβλαστον χάριν 

28 και ρενσαν αίμα λυτρον αύτω πταισμάτων 

29 εις συναπτόν (ήε) τάξις ένθα μαρτύρων. 

«Και ό 29 είναι άμετρος καί ανόητος... πιθανώς δέ γραπτέος. 

Αέξαι και τάξον [αυτόν δηλονότι] τάξις ένθα μαρτύρων». 

θ55βΓν3.ζΐοιπ 3.11ε κριτικαι παρατηρήσεις. 865 

Οοδί ίΐ Μεηατάοδ. II Οιαίζίδ ίηνεοε δεπνε: εύθυν(ε δ9) αυτόν τάξις 
ένθα μαρτύρων (—οδηγεί δ’ αυτόν, ένθα είναι ή τάξις των μαρτύρων) εά ίη 
ηοία εΐσσυν απτόν [ίΐ οοάίοε Η η εις συναπτόν) — ευθυν(ε δ5) αυτόν* νομίζω 
δτι είναι ή μόνη παλαιογραφικώς χωρούσα διόρθωσις. Ροοο άΐνετδαπιβηίε 

ίΐ 01)απίοηίάίδ σύναπτε δ3 αυτόν εεί. 

Ε’εηιεηάαζίοηε άεί Μεηατάοε έ άα δοατίατε, ρετοΐιέ £ααδία ίΐ 

ηιείτο, Ια ίετζα δίΠαΒα άονεηάο εδδετε Βτενε. Κε αΐίτε άηε Ιαδοίαηο 
ρετό ίηδοΐιιία Ια ςηεδίίοηε άεΐ νετδο ρτεοεδεπίε. Βατεί ΙεπΙ^Ιο άί ρτο- 

ροττε θές εις συνοπτον ε ίηίεηάετε: «εί 83Π§πίηοπι είιΐδ είίιΐδπηι οοΐ- 

1 οολ ίη Ιοοο εοηδρίευο» .... II ροεία οοπδΐάοτοηάο Οοίαοοίοηε οοιπε 
ηη ηιατίίτε άί Οπδίο, οΐιίεάε είτε ίΐ 53η^ηε ά3 Ιιιί δρ^Γδο δία εοΐΐοοαίο 
ηεΐ 1ηο§ο οοδρίειιο Γίδετναίο αί ηιατίίπ. ΟΙιε Οαίαεαίοηε ίοδδε οοηδί- 

άεταίο οοηιε μυρόβλυτος αρρατε άαί νετδί 8-11 άί ρ3§;. 54. 

Α πΙε^ετε (^ηεδίε τί^Ιιε ε’ ε άα Γΐάετε ε ηεΐΐο δίεδδο ίεπιρο, άα 
ιηεάϊίατε δηΐΐα ΐπαηΐία άεί ίεπίαίΐνΐ άεΐΐα Οπίίοα ρετ δαπατε ιιη ραδδο 
ηιαίαίο. Ο τα οΐιε αΒΒίαηιο ρτεδεηίε ίΐ νετεο 4 άεΐΐε άαε ροεδίε Εις τούς 
αγίους πέντε, ροδδίαπιο δαρετε οΐιε ε εαάαίο ΐΐ παπτεταίε έν άορο εις ε 
εΐιε ε δίαία ροί αΐίεταία Ια άεδίηεηζα άεί νετΒο ρετ ίατ άίρεηάετε άα 
εις Ια ρατοΐα εε§;υεηίε. 8ί άενε άηπ^ηε ρτοροπε ηεί νετ$ο 29: 

εις εν σύναπτε τάξις ένθα μαρτύρων. 

δΐί^νίο ΟΐυδΕΡΡΕ ΜΕΚ.ΟΑΤΙ 



ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΑΘΗΝ 

ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΑΘΑ 1 

Τφ 1879 δ μακαρίτης Κωνσταντίνος Σάθας έξέδιδεν εν Βενετία, κατά 

τό πλειστόν εκ του Νανιανοΰ κωδικός τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης, τό 

«Κρητικόν- Θέατρόν» του, εκδοσιν, ή οποία παρέσχεν ομολογουμένως πλει- 

στας μέχρι τοΰδε υπηρεσίας εις τους άσχοληθέντας περί την νεοελληνικήν 

γραμματείαν, παρ’ δλον δτι κατά την εκδοσιν ταυτην ό μακαρίτης μεσαιωνο¬ 

δίφης δεν ήδυνήθη ν’ άποκαταστήση πλήρως τά κείμενα των τεσσάρων κρη- 

τικών δραμάτων, τά όποια εν αυτή περιέλαβεν. 

Ό Σάθας, δυστυχώς, έστερεΐτο τής άπαιτουμένης επιστημονικής προ¬ 

παιδείας διά την μεθοδικήν δημοσίευσιν καί επεξεργασίαν του υλικου, τό 

όποιον φιλοστόργως καθ’ δλον τον βίον του περισυνέλεγε. Προσέτι δε 

καί τοΰτο ισχύει ειδικώς διά τό τμήμα τής εργασίας του. τό άναφερόμενον 

εις την κρητικήν μεταβυζαντινήν θεατρικήν παραγωγήν — προσέτι, λέγω, δεν 

ήτο κάτοχος του κρητικου ιδιώματος, εις τό όποιον ήσαν γεγραμμένα τά 

θεατρικά έργα, των οποίων την εκδοσιν έπεχείρει. Διά τους λόγους τοΰτους 

κυρίως κατά τήν δημοσίευσιν των έν λόγω δραμάτων, τά όποια κατά σει¬ 

ράν ήσαν ό Ζήνων, ό Στάθης, ό Γνπαρις καί ή Έρατφίλη, ήτο επόμενον νά 

περιπέση εις ά περιέπεσε μεθοδολογικά καί άλλα σφάλματα. 

Έπανόρθωσίν τινων εκ των σφαλμάτων του, των άναφερομένων είς 

κακήν άνάγνωσιν των κειμένων του Νανιανοΰ κωδικός, εις παρερμηνείας 

κλπ., έπεχείρησεν ό αείμνηστος Στέφανος Ξανθουδίδης, δημοσιεΰσας «Διορ¬ 

θωτικά είς τά Κρητικά Δράματα-». Επίσης διορθωτικά; τινας καί ερμηνευ¬ 

τικός παρατηρήσεις είς τό Κρητικόν Θέατρον, εχούσας κυρίως αφετηρίαν 

μερικάς των υπό του Ξανθουδίδου προταθεισών διορθώσεων, διετΰπωσεν 

ό συντάκτης του Ιστορικού Λεξικού κ. Στυλιανός Δεινάκις έν συνεδρία τής 

Επιστημονικής Εταιρείας τή 17"η Δεκεμβρίου 1922 3. 

Έκιοτε εκ των υπό του Σάθα δημοσιευθέντων δραμάτων ηΰτυχήσαμεν 

ν’αποκτήσω μεν τφ 1928 έν τή σειρά ΤσχΙο ιιηά ΡοΓδοΙιυη^ειι ζυτ 

1 Ή παρούσα μελέτη άνεκοινώθη έν συνεδρία της Επιστημονικής Εταιρείας τή 

28τι Μαΐου 1932. 

* Βγζ-Νευ^Γ. |&1ιγ1). τ. 2, σελ. 66 κ.έ. 

3 Ιδέ Άθηνάς 35, 244. 

Διορθώσεις είς τον Στάθη ν του Κρητικού Θεάτρου Σάθο. 367 

Βνζαηΐΐπίδοΐι - Ν6ασΓΪ6ο1ιΪ5ο1ΐ6Π ΡΡΐΙοΙοα-ίο (άρ. 9) τήν Έρωψίλην τοΰ 

Χορτάτζη, έκδοθείσαν υπό τοΰ αΰτοΰ Στεφάνου Ξανθουδίδου μετ’εκτενούς 

εισαγωγής και λεξιλογίου. 

Μέχρις δτου εύρεθοΰν οί έρευνηταί, οΐ όποιοι θά επιχειρήσουν τήν έπαν- 

εκδοσιν και των άλλων έν τφ Κρητικω Θεάτρω ΰπολειπομένων τριών 

δραμάτων, υπηρεσίαν, νομίζω, παρέχουν είς τήν επιστήμην όσοι διά προκα¬ 

ταρκτικών εργασιών, κατά δΰναμιν, καθιστοΰν όλιγώτερον έπίπονον τήν 

μέλλουσαν εργασίαν τοΰ εκδότου. Βεβαίως μία έκ τών υπηρεσιών τούτων 

είναι ή κατά τό δυνατόν από τοΰδε προπαρασκευαστική διά διορθώσεων 

εργασία προς πλήρη άποκάθαρσιν τοΰ κειμένου. Διά τήν άποκατάστασιν 

ταυτην πολύ μέλλουν νά βοηθήσουν αί ήδη υπάρχουσαι εκδόσεις τών σχεδόν 

συγχρόνων έργων τής κρητικής παραγωγής, τής Έρωφίλης, εννοώ, τοΰ Φορ- 

τουνάτου, του Έροποκοίτον, τά κείμενα τών οποίων μάς έδωσεν ή φιλοπονία 

καί κριτική ίκανότης τοΰ αειμνήστου Ξανθουδίδου. Τά κείμενα ταΰτα πρό¬ 

κειται μεγίστας νά παράσχουν υπηρεσίας, διότι έγράφησαν είς εποχήν, κατά 

τήν οποίαν είχε πληροίς διαμορφωθή τό κρητικόν γλωσσικόν ιδίωμα, καθώς 

ύπεστήριξεν ό σεβαστός καθηγητής κ. Γ. Χατζιδάκις τόσον εις τήν περί’Έρω- 

τοκρίτον μελέτην του, 1 δσον καί εις τήν βιβλιοκρισίαν του περί τής υπό τοΰ 

Ηαηηα έκδόσεως τοΰ Σπανέα 2. 

Δυστυχώς μή δημοσιευόμενων υπό τό κείμενον τής έκδόσεως Σάθα τών 

σχετικών παραλλαγών τοΰ χειρογράφου, ό επιχειρών διορθώσεις είς τό Κρη¬ 

τικόν Θέαιρον, χωρίς νά έχη προ οφθαλμών τον κώδικα τής Μαρκιανής 

Βιβλιοθήκης, κινδυνεύει ν’άποδώση είς τους συγγραφείς δημιουργήματα τής 

ίδικης του φαντασίας. Αί ίδικαί μου όμως διορθώσεις είς τήν κοομωδίαν 

Στάθης τών μέσων του 17ου αίώνος, τάς οποίας κατωτέρω δημοσιεύω, δεν 

διατρέχουν, πιστεύω, τον κίνδυνον τοΰτον, καθότι σκοπόν έχουν να επανορ¬ 

θώσουν κυρίως παραναγνώσματα τοΰ εκδότου, οφειλόμενα είς τήν άγνοιαν 

τοΰ κρητικοΰ γλωσσικού ιδιώματος. 

Έκ τών ορθογραφικών σφαλμάτο^ν διορθώνω εκείνα μόνον, έκ τών 

οποίων έμφαίνεται ότι ό Σάθας περιέπεσεν είς αυτά, επειδή δεν άνεγνώρισε 

τούς γραμματικούς τύπους, οί οποίοι ύπόκεινται εις πολλά ανορθόγραφη μένα 

χωρία τοΰ χειρογράφου. 

Μετά τήν εκτενή, ίσως, εισαγωγήν ταυτην, προβαίνω ήδη είς τάς 

διορθοοσεις: 

Προλογ. στ. 18. νά μεν μπορή. 

Διορθωτέον: νά μή μπορή. 

Τό λάθος έπαναλαμβάνεται πλειστάκις έν τή έκδόσει. 

1 Έπιστημ. Έπετ- 6, 23. 

- Βυζαντίς 2, 23. 
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Πράξ. Α, 4. για πας όντας βραδυάζεται καί την ήμερα χάνη. 

Τό πας του εκδότου διορθωτέον : παα\ Ή μετά συνδέσμου χρήσις του άκλί- 

του καταστάντος πάσα άπαντα καί αλλαχού εις τον Στάθην (Α 69, πάσα 

όντας λογιάσω. Α 179, πάσα όντας είναι αρχιμηνιά), όπως καί εις άλλα 

νεοελληνικά δημοτικά κείμενα. 

Α, 31. ·.· ανή κ ή ποθητή σου 

μου τό 3πε... 

Επειδή ένεκα τής ανορθόγραφου γραφής του εκδότου δεν είναι προφανές 

περί τίνος τόπου πρόκειται, διορθώνω: άνεΐ. Τούτο προήλθεν εκ τοΰ αν είναι. 

Α, 71. 3ς όλα τά πράμμα ακρίβεια πάντοτε ώς είναι λέσι. 

Διορθωτέον: ’ς όλα τά πράματ άκριβειά πάντα πό^ς είναι λέσι. Μετά την 

διόρθωσιν ή πρότασις αποκτά νόημα. 

Α, 79. ό5 ενι 3ς τή χώρα μοναχάς... 

Διορθ.: δεν εΐ [ = δέν είναι]. 

Α, 81. Ό στίχος ουτος, χάριν τοΰ μέτρου, πρέπει νά διορδωθή: 

άς πηαίνωμε τό λοιπονίς, Φλουροΰ, καί κάτεχέ το, 

αντικαθιστάμενου τοΰ τόπου τό λοιπδς διά τοΰ επίσης συνήθους τό λοιπονίς. 

Α, 114. Τό μέτρον απαιτεί νά διορθωθή 6 στίχος ώς εξής: 

Έσύ ’παινας την τέχνη σου, 3χώ τή δική μου πάλι. 

Είναι δυνατόν αι προτάσεις νά παρατεθούν άνευ τής μεσολαβήσεως τοΰ 

συνδέσμου καί 

Α, 118. θαρρώ νά σου ’ρθεν ή μυρωδιά καί κάτσε σου ’ς τ’ άρθουνια. 

Άφαιρουμένου τοΰ ν τοΰ σου 'ρθεν, ό στίχος εΰοδοΰται από μετρικής 

άπόψεως. 

Α, 129. πάλι πολλά ένέστεξες, τοΰ φαητοΰ θυμάσαι. 

Τό ενέστεξες προφανώς σημαίνει αναστέναξες. Πρέπει νά γράψωμεν: 

ένεστέναξες. Ό τόπος ουτος προήλθεν έκ τοΰ άνεοτέταξες, ώς τό ενέθρεψα 

έκ τοΰ ανάθρεψα, καθ3 ά έδίδαξεν ό καθηγητής κ. Γ. Χατζιδάκις έν τή «Περί 

τής γλώσσης καί τής γραμματικής τοΰ Έρωτοκρίτου» πραγματεία του Διά 

τής διορθώσεως ταότης αποφεύγεται καί ή έν τψ στίχφ χασμωδία. 

! Έρωτόκριτος, οελ. 465. Έκδ. Ξανΰουδ. 
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Α, 139. Καί τό λειοντάρι κι3 ό Μάρτης ΐντά χει μετά σένα 

νά κάμη όπου ’σαι αδύνατός παρ3 άθρωπο κανένα; 

Ο Μπράβος καί ό Πετροΰτζος, δυο πρόσωπα τής κωμωδίας, συζητοΰν 

περί τής δυνάμεως τοΰ «πόθου», τοΰ έρωτος. Ό Μπράβος υποστηρίζει 

(Α 137): καί ό Μάρτες [—6 3 Αρης] τό λειοντάρι 

γροικά τόμ πόθο 3ς τήν καρδιά, γιατί έχει πλεΐσα χάρι1. 

Ό Πετροΰτζος αποκρίνεται (Α 139) λογοπαικτών: 

Καί τό λειοντάρι κι3 ό Μάρτης Ϊντά 3χει μετά σένα 

νά κάμη όπου 3σαι δυνατός παρ’ άθρωπο κανένα; 

Καθώς καί έκ τής κατόπιν άπαντήσεως τοΰ Μπράβου πιστοΰται, ό Πετροΰ¬ 

τζος δεν άντελήφθη ή λογοπαικτών δεν ήθέλησε ν3 άντιληφθή τί ένόει ό 

Μπράβος μέ τήν λέξιν Μάρτες [ = Άρης ]. Διά τοΰτο τό Μάρτες μετέβαλεν 

εις μαρτής, λέξιν, ή οποία καί σήμερον έν Ρεθΰμνη σημαίνει τό οικόσιτον 

πρόβατον, τό άλλως μαρτίνι λεγόμενον. Άδιστάκτως λοιπόν πρέπει τό Μαρτής 

μέ Μ τοΰ στίχου 139 νά διορθοοθή εις μαρτής μέ μ. Τήν αυτήν διόρθαισιν 

πρέπει νά υποστή ή αυτή λέξις, άπαντώσα εις τήν έν στίχ. 141 - 2 άπάντησιν 
τοΰ Μπράβου: 

δεν είπα για μαρτή2 εγώ, μά ’πα γιά τοΰ πολέμου 

τό μεγαλότατο θεό άπ3 όλοι τόνε τρέμου. 

Α, 196. Ναι, γιατί ήκανε ό κόρης σου τά ξύλινα καπότα. 

Ή υπό τοΰ Ξανθουδίδου3 προταθεϊσα διόρθωσις τοΰ στίχου τούτου, 

συνισταμένη εις άντικατάστασιν τοΰ ναι διά τοΰ μεταγενεστέρου τόπου ναΐσκε, 

είναι ολως περιττή. "Ασφαλώς ό Ξανθουδίδης προσέκοψεν εις τό γεγονός ότι 

ό στίχος ουτος, ώς έχει παρά Σάθα, τονίζεται καί εις τήν τρίτην του συλλα¬ 

βήν, καιτοι είναι, καθώς καί ολοι οι άλλοι στίχοι τοΰ ποιήματος, ιαμβικός 

δεκαπεντασύλλαβος. Ήθέλησε λοιπόν, προσθέτων τήν συλλαβήν σκε μεταξύ 

τής πρώτης καί δευτερας συλλαβής τοΰ στίχου, νά έπιτυχη, ώστε ό στίχος νά 

τονίζεται αντί τής τρίτης εις τήν τετάρτην συλλαβήν. Δεν άντελήφθη όμως ότι 

δια τής διορθωσεως του ταότης ό στίχος έγίνετο ύπερδεκαπεντασόλλαβος. Τό 

ξένισαν όμως τον ί,ανθουδιδην δέν ξενίζει τούς περί τήν νεοελληνικήν μετρι¬ 

κήν άσχοληθέντας, καθότι είναι γνωστόν ότι εις τούς ιαμβικούς δεκαπεντα- 

1 Εις τά άναφερόμενα χωρία διατηρώ τήν ορθογραφίαν τοΰ εκδότου. 

2 *Όχι Μάρτη, ώς ό Σάθας έγραψεν. 

Βγζ.- Νίειίξτ. ^ίΐΓβ. 2, 72. 

Ιπετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ'. 24 

3 
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συλλάβους των δημοτικών τραγουδιών ενίοτε τονίζεται και ή τρίτη συλλαβή 

του πρώτου ή του δευτέρου ημιστιχίου, ώς εν τφ δημοτικφ στίχφ. 

τδνα φέρνει αστραπόβροντα, τ’ άλλο χαλαζοβρόχια. 

Ή ιδιοτροπία αυτή του ιαμβικού δεκαπεντασυλλάβου άπαντα καί εις 

πολύστιχα μή δημοτικά ποιήματα, ώς έν τή Έρωφίλη του Χορτάτζη (Δ 140, 

Δ 689) και εν τφ άκολούθψ στίχω του Παλαμά: 

κυβερνήτης 6 Στοχασμός, κριτής ή Περηφάνεια ι. 

Ώς προς τον τύπον ναι παρατηρώ ότι άπαντα και εις τον Ερωτοκριτον 

(Β 464) κα'ι εις τήν Έρωφίλην (Ε 395). ν! 

Α, 205. "Εξης έχω μήνες σπίτι σου... 

Διορθωτ.: εξι, άποκαθισταμένου καί του ορθού μέτρου. 

Α, 216. Σώπα και πήγαινε γοργό νά βρής τον Έρμογένη 

τό δάσκαλο καί αφέντη σου, τον πέ τον ν’ άνημένη 

για κείνο όπου μιλήσαμε... 

■ Ί 
Διορθώνω: του πέ νά μ3 άνιμένη. 

Α, 227. αν ή καταστεμένα. 

Ή ορθή γραφή: αν εϊν' καταστεμένα. 

Α, 239. Ενταύθα ό μή γνώστης του κρητικού ιδιώματος εκδότης έγραψε: 

Καί έ ρωτούσα καί από καιρό μου ’λεγες κ’ ή χασές το. 

Διορθώνω: Καί ερώτοννα... 

Οί εκτενέστεροι τύποι του παρατατικού (ερωτοΰσα, - σες κλπ.) εις τό κρη- 

τικόν ιδίωμα είναι εύχρηστοι μόνον εις τον πληθυντικόν. 

Α, 242. καί ρεγονσοΰνε % είχές το θαραπειό σου μεγάλο. 

Το ρεγονσοννε τονιστέον ρέγονσουνε (γ' έν. προσ. του παρατατικού του 

ρήμ. ρέγομαι — ορέγομαι, επιθυμώ). Τό Θαραπειό πρέπει νά τονισθή θαρά- 

πειο, ώς άπαντα καί έν τφ σημερινφ καί έν τφ παλαιοτέρφ κρητικώ ΐδιώματι. 

Α, 246. καλλιά τό ξεδαλυώ [τό όνειρό, εννοείται]. 

1 Π β. Θρ. Σταύρου, Νεοελληνική Μετρική, σελ. 65-66. 
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Ό τύπος ξεδαλνώ μου φαίνεται ανύπαρκτος. Πρέπει ν’ άντικατασταθή 

διά του γνωστού ξεδιαλνώ, του ά'λλως ξεδιαλύνω λεγομένου. 

Α, 315. τδμ πιστεμένο μου και τον αγαπητό μον γράφει ό Σάθας, ενώ 

καί τό παλαιότερον καί τό νεώτερον κρητικόν ιδίωμα απαιτεί μπιστεμένος 

(έκ του έμπιστε μένος). Όρθώς ό εκδότης έγραψε τήν λέξιν αλλαχού τής κωμω¬ 

δίας (Β 45, Γ 153). Πβ. Έρωφίλ. Δ 150: 

τώ δουλευτάδω τών καλώ καί τών έμπιστε μένω. 

Ίντερμ. Α 29. *Έ τση έδεπά που στέκουσι, 

Διορθωτέον: έ’ τζι = νά τους. 

Α, 46. "Ολους τους δέσετε καλά. 

Τό τούς φέρεται έν τφ κειμένω άτονον, ώς δήθεν έγκλινόμενον προς τήν 

λέξιν δλονς (πβ. δλοι μας, δλοι σας κλπ.) ’Άν τοιαυτην κατασκευήν εΐχεν έν 

νφ ό ποιητής θά έλεγε: δλονς τως (όρθότερον: ονλους τως). Άλλ’ ό συγγρα- 

φεύς τού Στάθη συνδέει τήν αντωνυμίαν μετά τής προστακτικής δέσετε, δι’δ 

έγραψε: τσί δέσετε (πβ. μου τόνε στείλε, μου τόνε δώσε), καί οΰτω πρέπει 

ν’ άποκατασταθή τό χωρίον. 

Πράξ. Β, 2. Όμιλε! ή Φαίδρα: 

Καθώς ’ςτά περιγιάλια της πρώτας γροικφς καί αρχίζει · 

καί ταραχή ή θάλασσα μαντάτο μουρμουρίζει, 

καί με τήν ώρα μάχεται καί μ’ άφρισμένη χέρα 

ράσσει νά κάμη πόλεμο ’ςτό πρόσωπο τού αέρα, 

καί άπώδε κεΐ μέ μάνιτα καί ταραχή μεγάλη 

τρέχει καί δέρνει αδιάτρητα τής γής τό περιγιάλι· 

τέτοιας λογής έρχίσασι οί λογισμοί καί μένα κλπ. 

Είναι φανερόν δτι ό δεύτερος στίχος: και ταραχή... χωλαίνει. Ό Ξάν- 

θουδίδης1 διώρθωσε: καί ταραχής ή θάλασσα μαντάτο μουρμουρίζει* Ή 

διόρθωσις δεν μου φαίνεται εύστοχος. Πρώτον τήν έκφρασιν: ταραχής μαν- 

τάτο δεν ή δυνατό, νομίζω, νά τήν είπη συγγραφεύς πιστός εις τό πνεύμα 

τού δημοτικού ιδιώματος, ώς ό ποιητής τού Στάθη. Έκτος τούτου, διότι τό 

δεύτερον ρήμα τού προηγουμένου στίχου, τό άρχίζει μένει άνευ υποκειμένου. 

Διά τούς λόγους τούτους προτείνω τήν εξής διόρθωσιν: 

Καθώς ’ςτα περιγιάλια της πρώτας γροικάς καί αρχίζει 

ή ταραχή καί ή θάλασσα μαντάτο μουρμουρίζει κλπ. 

1 Βγζ.-Νεπξΐ·. ^ΒγΙ). 2,73. 
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Δυσκολίαν τινά, νομίζω, παρέχει ή κτητική αντωνυμία της, ή οποία δεν 

πρέπει ν’ άποδοθή εις τδ υποκείμενον του άκολουθοΰντος ρήματος αρχίζει 

(ή ταραχή), άλλ’ εις τό υποκείμενον του επομένου ρήματος μουρμουρίζει 

(ή θάλασσα). Ή ανωμαλία όμως εξηγείται έκ του οτι όλης τής περιόδου 

απ’ αρχής του μονολόγου τής Φαίδρας μέχρι του στίχου 6 λογικόν υποκείμε¬ 

νον είναι τό ουσιαστικόν θάλασσα, προς την ταραχήν τής όποιας παρο¬ 

μοιάζει τους τεταραγμένους λογισμούς της. Είναι μάλιστα τό λογικόν τούτο 

υποκείμενον καί γραμματικόν (υποκείμενον) δλων των ρημάτων τής περιό¬ 

δου, από του μουρμουρίζει καί έξης: 

Β. 54. δτης "'κατσα. 

Διορθωτέον: ο,τι ήκατσα = μόλις έκάθισα. 

Β. 70. Τό θές μ’ ορίσει κάνω το, μόνο κανείς μή σφάλλη, 

τουνου τά σάλια αληθινά ’ςτό Κάστρο μή μάς βάλλη. 

Νομίζω ότι πρέπει ν’ άντικαταστήσωμεν τό βάλλη διά του βγάλη. Τότε ή 

σημασία του δίστιχου θά είναι ή εξής: δ,τι μέ διατάξης, τό εκτελώ. Πρόσεξε 

όμως μήπως κάνεις σφάλη καί βγάλη ατά φόρα μέσα στο Κάστρο, τά σάλια, 

τοις (ρλυαρίες του του. 

Β. 84. μά ’ςτό στερό έξεκάρπισα σάν είναι ή πεθυμνιά σου. 

Διορθώνω: μά’ςτό 'στερο έξεκάρπισα. .. = είς τό ύστερον, εις τό τέλος. Ή 

εκφρασις άπαντα είς τήν Έρωφίλην (Α 251 καί άλλ.), εις τον Έρωτόκριτον 

(Α 755 καί άλλ.). Είς τόν Γΰπαριν μάλιστα (Δ. 283) άπαντα υπό τον άλο>- 

βότερον τύπον: εις τό ύστερο. Είς τόν τονισμόν του χειρογράφου, τόν όποιον 

βεβαίως ό Σάθας είς πλειστα έξ άγνοιας του θά ήκολοΰθησε, δεν πρέπει 

νά έ'χωμεν εμπιστοσύνην, διότι αυτός ουτος ό Σάθας εις τά Προλεγόμενά του 

είς τήν έκδοσιν του Κρητικού Θεάτρου (σελ. ιδ') γράφει δτι είς τόν άντιγρα- 

φέα τοΰ χειρογράφου δυναται νά προσαφθή τό ελάττωμα «δτι είναι εχθρός 

άσπονδος των τόνων καί των πνευμάτων, δι’ ό καί σπανιοκατα σημειοΐ επί 

των λέξεων τά διακριτικά ταΰτα τής ελληνικής ορθογραφίας σημεία». ”Ας 

προστεθή δτι ακόμη καί σήμερον ακούεται έν Κρήτη ’ςτό ύστερο - ύστερο μέ 

τήν σημασίαν : ’ςτό κάτω - κάτω τής γραφής. 

Β. 85. ... ά; πάγω μεν κινήσου. 

τά σάλιά του θωρώντάς τα1 τη στράτα νά γεμίσου. 

Τό μεν διορθωτέον είς μην. 

1 Τά φαγητά, εννοεί. 
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Β. 171. "Ορισε, Πετροΰτζο. [Πετρ.] Αφέντη μου, καλώς τήν αφεντιά σου. 

Τό όρισε πρέπει ν’ άντικατασταθή διό τοΰ εκ τοΰτου προελθόντος δρσε, οπότε 

εΰοδοΰταί και ό στίχος. Όμολογώ δτι τό δρσε τούτο μόνον ώς δεικτικόν = 

ίδοΰ, τό γνωρίζω, ένφ τοιαΰτη σημασία δεν ΰπόκειται ενταύθα. Πάντως είναι 

γεγονός οτι προήλθεν έκ τής προστακτικής όρισε, (πβ. τό έκ τοΰ πληθ. τής 

προστακτικής προελθόν ορίστε, τό όποιον έχει καί δεικτικήν σημασίαν). 

Β. 186. Πάγει ’ςτό κακό χρόνο, κεΐ ’ςτά ξεκουτρουκίσματα. 

Διορθώνω: κ3 είς τά ξεκουτρουκίσματα. 

Β. 199. Κακά άντισταίνεται καμνιά τσ- αγάπης, τοΰ πολέμου 

νά μή νικήση ό έρωτας. 

Το κόμμα πρέπει νά τεθή μετά τήν γενικήν τον πολέμου. Ή σημασία: 

δυσκόλως άνθίσταταί τις εναντίον τοΰ πολέμου, τόν όποιον διεξάγει ή αγάπη. 

Β. 229. Η τελευταία λέξις τοΰ στίχου τοΰτου: θαύμα πρέπει νά διορ- 

θωθή είς θάμα διά νά όμοιοκαταληκτήση προς τήν τελευταίαν τοΰ επομένου 
στίχου: πράμα. * 

Ίντερμ. Β. 32. γιατί ή φοβέραις σας ποτέ ταΐς γνώμαις δεν άλλάσσει. 

Χαριν τής ορθής συντάξεως καί τής ομοιοκαταληξίας τοΰ στίχου προς τόν 

προηγοΰμενον, ληγοντα εις -άσι, πρέπει ό πληθ. οί φοβέρες νά μετατραπή 
είς ενικόν: ή φοβέρα. 

38. νά ’ρθη μέ δίχως εντήρησι όγ?ιήγορα όμπροστά μου. 

Τό μετρον απαιτεί να γραψωμεν τον αντίστοιχον τύπον τοΰ εντήρησι, ήτοι 

ντήρησι, δστις καί συνηθέστερον άπαντα είς τά κρητικά κείμενα. 

Β. 40. Παρακαλώ σε, βασίλειά, χωστά νά τσή μιλήσαη 

σάν άντρα της τόν λογισμόν κουρφά τση νά γνωρίσω. 

Εις τό δεύτερον ίντερμέδιον τής κωμωδίας έρχονται προς τόν βασιλέα 

Πρίαμον ο Μενέλαος, ο Παλαμίδες (Παλαμήδης) καί ό Ονλίοσες (Όδυσσεύς) 

καί ζητούν από αυτόν τήν επιστροφήν τής υπό τοΰ Πάριδος άρπαγείσης 

Ελένης. Ό Πρίαμος κομπορρημονών λέγει δτι δεν είναι δυνατόν νά ύπο- 

χωρήση είς τήν βίαν των απαιτητών (στίχ. 29). 
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Άνέν και φοβερίζη μας 1 νά μάς έκάμη άμαχη, 

ή Τρόγια δεν έφανήκε ντήρησι άθρώπω νά χη, 

γι αύτως τά λόγια παραμπρός μηδέ ποσώς μήμ πάσι, 

γιατί ή φοβέραις σας ποτέ ταΐς γνώμαις δεν άλλάσσει. 

Δέχεται όμως να έπιτρέψη εις την "Ελένην την επιστροφήν παρά τώ 

παλαιφ της συντρόφφ, μόνον εις περίπτωσιν, κατά την όποιαν ήθελεν αΰτη 

μεταπεισθή υπό των απαιτητών (στίχ. 33 - 36). 

Την "Ελενα νά κάμωμε νά ’ρθη εδώ όμπροστά σας, 

καί άνέν και θέλη νά σνρθή εις τά θελήματα αας, 

νά την επάρετε ζημνιό μ’ όλο τό θησαυρό τση· 

μά νά ’ρθη δεν μπορεί ποτέ, ξεύρετε στανικό τση. 

Εις τους λόγους τοΰτους του Πριάμου άπαντα ό Μενέλαος, συμφώνως 

προς την προτεινομένην ύπ’ εμού διόρθωσιν (στιχ. 39). 

Παρακαλώ σε, βασιλιά, χο)στά νά τσί μιλήσω, 

σαν άντρα της τό λογισμό κουρφά νά τσί γυρίσω. 

Τό χωρίον, ως έχει παρά Σάθα, χωλαίνει. Έν πρώτοις ό Μενέλαος δεν πρό¬ 

κειται απλώς νά μάθη τί σκέπτεται ή Ελένη (τό λογισμό τση νά γνονρίσω), 

πράγμα τό όποιον άλλως τε θά φαντάζεται, άλλα θέλει νά μεταπείση τήν 

1Ελένην, σύμφωνα με τό δικαίωμα, τό όποιον τφ έδωσεν ό Πρίαμος έν τώ 

άνωτέρω μνημονευθέντι 34^ στίχφ. Και τούτο πράγματι επιχειρεί κατωτέρω, 

άποτεινόμενος προς αυτήν (στίχ. 51 - 80), περατών τον λόγον του διά των 

επομένων στίχων: 

γύρισε, μίλησέ μου, 

του Μενελάου μίλησε, κάμε τό θέλημά μου, 

καί ώς ήσουνε βασίλισσα ελα ’ς τήν κατοικιά μου. 

Πρβ. καί τούς υπό τού Πριάμου εις τήν Ελένην αποτεινόμενους 

(στίχ. 47) λόγους: 

καί άντρας σου θέλει μοναχάς τό λέγει ν’ άγροικήσης. 

Τό κουρφά τού στίχου πρέπει νά τό έννοήσωμεν μέ τήν σημασίαν: «μέ 

τρόπο», «χωρίς νά τό κατα?ιάβη». 

Β. 107. εδεσασίνε. Γραπτέον: έδέσασίνε = έδεσαν. 

1 Ό Μενελάος, εννοείται. 
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Πράξ. Γ. 9. θαραπειό έδικό μου. Διορθώνω: θαράπειο ... — ευχάριστη σις. 

Γ. 42. καί άπού τή χεΐρα τά σπαθιά τών έξι των έπαίρνω. 

Διορθωτέον: καί άπού τή χέρα τά σπαθιά τών έξι τώσε παίρνω. 

Γ. 175. άν ήν μπαράνομο. Γράφε: αν ειν παράνομο. Ό τύπος μπαρά¬ 

νομος μόνον έν τή λεγομένη συνεπεία άπαντα· (τον παράνομο—τό βαράνομο). 

Γ. 210. κ’ ήτρέχασι τ’ άμμάτια του τό δάκρυο ώς άργνάκι. 

Διορθώνω: κ’ έτρέχασι τ’άμμάτια του τό δάκρυο ώσά ρυάκι. [—ώς ρυάκιον]. 

Τό ήτρέχασι διώρθωσα εις έτρέγμσι, διότι τονουμένη μόνον ή αύξησις έλάμ- 

βανε καί λαμβάνει εν τή Ανατολική Κρήτη τον τύπον ή — , ήτρεχα, αλλά 

έτρέχασι. Τό ώς άργνάκι διώρθωσα: ώσά ρυάκι. Ίσως μου παρατηρήση τις 

ότι έν τή γραφή τού έκδοτου έχομεν τύπον τής λέξεως μή μαρτυρούμενον 

άλλοθεν, άρυάκι. Ήτο πράγματι δυνατόν τοιούτος τύπος νά σχηματισθή έκ 

τού πληθυντικού τά ρυάκια — τ άρυάκια—τ άρυάκι. Διά τον έξης όμως λόγον 

άποκλείω τήν ύπαρξιν, ενταύθα τουλάχιστον, τοιούτου τύπου. Διότι έκ τών 

όμοκυματικών συνδέσμων ώσάν (υπό τούς διαφόρους τύπους του) καί ώς, 

ό μεν πρώτος δύναται έν τή προτάσει νά συνδέεται μέ σχεδόν οΐονδήποτε 

μέρος λόγου ή ένφ ό δεύτερος ώς μόνον μέ ρήματα2. Εις τον περί ού ό 

λόγος στίχον: 

Κ’ έτρέχασι τ’ άμμάτια του τό δάκρυο ώσά ρυάκι 

ούδένα λόγον ύπάρξεως έχει ό σύνδεσμος ώς' χρειάζεται ό έτερος: σαν διά νά 

σύνδεση τό ούσιαστ. ρυάκι. Άλλ’ άπαιτουμένου τού συνδέσμου σάν, μετρικώς 

δεν δύναται νά ύπαρξη ό τύπος άρυάκι. 

Γ. 212. κΓ όλα μοΰ τά διηγήθηκε μέ πόνο μου καί πίκρα. 

Πρώτον παρατηρώ ότι πρέπει νά διορθώσωμεν: μέ πόνο τον, επειδή 

τούτο λογικώτερον. Διά νά όμοιοκαταληκτήση δέ ό στίχος οΰτος προς τον 

προηγούμενον, λήγοντα μέ τήν λέξιν εσκλαθωθήκα (γ' πληθ.), πρέπει νά 

1 Έρωφίλ. Ε 505 - 6. 

σάν αστραπή αψε κ’ έσβησε, κ’ έλυσε σάν τό χιόνι, 

σά νέφαλον έσκόρπισε στον άνεμο σά σκόνι. 

2 Έρωτόκρ. Δ. 143. 

ώς στρώση τό κλινάριν του ό καθενεις κοιμάται. 

"Ας προστεθή ότι τό ώς τοϋτο προστιθέμενον μέ τό καθώς εις τό κρητικόν ιδίωμα 
αποτελεί μίαν λέξιν ώακαθώς. 
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διορθώσωμεν τό πίκρα εις πρίκα, εις τύπον δη λ. σννηθέστερον εν Κρήτη, 

καθ’ ήν εποχήν εγραφεν δ ποιητής του Στάθη ι. 

Γ. 237. γιατί *ς την καλορριζιπιά μηδένος δεν κατέχει 

και νά γνωρίση φανερά φίλο καλό ποιόν έχει, 

πειδή ψεντοι καί αληθινοί2 τότε τον τριγυρίζου. 

Διορθώνω: ψευτοί. Τό επίδετόν ψευτός άπαντα έν στίχφ Γ 348 τοϋ 

Στάθη: τά ψευτά = τά -ψευδή, τα άλλως εν Κρήτη ψοματέηα λεγάμενα. 

Ό τύπος ψεντδς μαρτυρεΐται καί εκ τής Έρωφίλης {Δ 103): 

γιατί τά λόγια τά ψεντά κ’ ή ό'ψι του προσώπου 

τά πάθη και τσί λογισμούς χώνουσι πάσ’ άθρώπου. 

Γ. 336. καί τά νεφρά σου εσώ 'σπαοες χ έξεκουτρούκισέ σε. 

Διορθώνω: εσόσπαοες = έσπασες τελείως. Τό εοόσπαοες, πιστεύω, έκ 

του ίσόσπασες. Περί τής σημασίας τού α' συνθετικού τής λέξεως (ί)σο —πρβ. 

τό σογίνηκες τής Ανατολικής καί τό οιογίνηκες τής Δυτικής Κρήτης, τά όποια 

σημαίνουν: παράγινες. Πρβ. ομοίως τό έν Δυτ. Κρήτη τά σιογάλασα = τά 

χάλασα τελείως, όπως καί τό έκεϊ καί αλλαχού άπαντών: θά σέ κάμω σιόσπα- 

στο από τό ξύλο. 

Γ. 410. καί τό καϋμό μου γνώθουσι χωαμένοι ’ς τό πετζί μου. 

Διορθώνω : χωσμένο [τον καημό δηλ.] εις τό πετζί μου. 

Γ. 411. Ό στίχος τελευτά μέ την λέξιν : πανδρενον. Γράφω τον συνήθη 

κρητικόν τύπον: παντρενγον, επιτυγχανόμενης ούτω ομοιοκαταληξίας προς 

τον επόμενον στίχον, λήγοντα μέ τό ρήμα εβγον = βγαίνουν. 

Γ. 488. ηκιξές μου. Γράφε: ηγγιξές μου. 

Γ. 494. άπώδα καί δμπρός ... Διορθώνω : άπδ δά καί δμπρός = από 

τώρα καί εις τό εξής. 

Γ. 546. καί 3ς έ'βγη από τό νού σου. Ή διόρθοοσις: κι ας έ'βγη. 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΡΙΑΡΑΣ 

1 ”Λς σημειωθή όα ό τύπος πικραίνομαι εις τον Έρωτόκριτον άπαντά μόνον άπαξ 

(αντί τοΰ συνήθους πρικαίνομαι) και μάλιστα εις στίχον άθετούμενον (Α 412). 

* Φίλοι, εννοείται. 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

Α' 

Εις τόν τελευταΐον τόμον τής παρούσης Έπετηρίδος (Η1931, σελ. 

206-213) ό κ. Σπυρίδων Θεοτόκης έξέδωκε πολύτιμον βενετικόν έγγραφον 

τής 8ης Ιουνίου 1363 άναφερόμενον εις τούς εν Κρήτη έπιβληθέντας εμπο¬ 

ρικούς δασμούς, οί όποιοι δήθεν προεκάλεσαν την κρητικήν αποστασίαν τού 

έτους τούτου. 

Τό έγγραφον είναι ιδιαιτέρως πολύτιμον διά ιάς περιεχομένας πληρο¬ 

φορίας περί τού ισχύοντος έν Κρήτη δασμολογίου. Ό κ. Θεοτόκης προέταξε 

τού εγγράφου παρατηρήσεις τινάς καί λεπτομερή άνάλυσιν. Άς μού έπιτραπή 

νά συνεισφέρω ενταύθα μερικά συμπληρώματα, τά όποια, ελπίζω, θά βοη¬ 

θήσουν εις την κατάληψιν καί ερμηνείαν τού κειμένου. 

α'. Τά άρθρα 1 καί 2 έχουν ως εξής: «Γ ζ)ηοά ίοτεπδεδ, φιιΐ ρπιΐδ 

δοΐνεβαπί: (Ιο εοηιπιεΓοϊο άιιο ρτο εεηίεηαπο άε ηιετείΕιίδ δΐιΐδ α6 

ίπίΓοίΐαηι οί εχίΐιιηι, άεβεαηΐ: δοΐνετε ΐρεα άαο, δίευί: ίιιΐί; αΐίαδ οπϋηα- 

ίατπ. 2° Ιΐεηι ομιοά οηιηεδ ϋάεΐεδ, ίιαπι άε θεία φααηι άε νεηεβα εΐ 

αίχαηάε, δοΐναηΐ εοιηπιεΓείαηι ΐη θεία αηιιηι ρτο εεηίεηατϊο άε οπιηί- 

605 ηιεί'εαίίοηίθπδ, ςιιαδ εχίταίιεηί: <3ε Οτεία, εΐ ΐΐΐαε εοηάιιεεηί; ιιηάε- 

εαηκριε, διού! αΐΐαδ εαρίιπη ίιιίΐ». Ό κ. Θεοτόκης μεταφράζει (σελ. 209) 

τόν όρον ο ο γπ πι ε ϊ ο ΐ α πι διά τοΰ ελληνικού εμπορία. Νομίζω ότι ή 

ακριβής άπόδοσις τής λέξεως θά έπετυγχάνετο μάλλον διά τοΰ βυζαντιακού 

όρου κομμέρκιον1. Άλλωστε έν τω προκειμένω έγγράφω, ώς καί έν 

άλλοις πολλοΐς, ή λέξις έλήφθη έκ τής ελληνικής. Είναι γνωστόν ότι ό όρος 

κομμέρκιον, ήδη από τού Γ αιώνος, έχρησιμοποιήθη προς δήλωσιν τοΰ εμπο¬ 

ρικού δασμού, ό όποιος είσεπράττετο άλλοτε μέν έπί τή πουλήσει καί άλλοτε 

επί τή έξαγοχγή ή εισαγωγή των έμπορευμάτων. Περισσοτέρας πληροφορίας 

περί τού ζητήματος βλ. παρά Ο. ΜΐΠεί, 5ιιτ Ιεδ δεεαιιχ άεδ οοπιπτεΓείαίΓεδ 

ίχγζαηΐίπδ, Μέΐαπ^εδ 5ε1ι1υπι6εΓ£ετ (Παρίσιοι, 1924) σελ. 303-327. 

Οεπηαϊηε Κοιιίΐΐαπί, Εεδ ΐαχεδ πιαπίΐπιεδ εί εοΓπηιετεΐαΙεδ ά’αρτεδ άεδ 

αοίεδ άε Ραΐτηοδ εΐ άε Εαντα, Μέ1αη§-εδ Όίεΐιΐ (Παρίσιοι, 1930) σελ. 283- 

284, καί Δ. Α. Ζακυθηνφ, Εε εΙιτγδοΕιιΙΙε ά’ΑΙεχϊδ III Οοτπηέηε, εηιρε- 

τεπΓ άε ΤτέΕΐζοπάε, εη ίανεατ άβ$ νέηίΐΐεπδ (Παρίσιοι, 1932) σελ. 54-59. 

1 Αντιστοιχεί προς τόν όρον άπτίυηι. Πρβλ. καί σελ. 213 τής μελέτης τοΰ 

κ. Θεοτόκη, όπου γίνεται λόγος περί των οοηΐϊηεΓοΙππί, ήτοι των κομμερκιαρίων. 
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β'. Εις τό αρθρον 6 τοϋ εγγράφου γίνεται λόγος περί του εξαγομένου 

εκ Κρήτης μονεμβασιωτικοΰ οίνου, ό οποίος ήτο καί είναι ακόμη καί σήμερον 

γνωστός υπό τό όνομα Μαΐναδΐε ή Μαίνοΐδΐε. Τό χωρίον τούτο άφίνει εις 

τόν αναγνώστην μερικάς απορίας: πώς, δηλαδή, ήτο δυνατόν νά γίνεται εξα¬ 

γωγή μονεμβασιωτικοΰ οίνου έκ Κρήτης. Πρέπει νά σημειωθή δτι αρκετά 

ενωρίς οι Βενετοί ήρχισαν νά εξάγουν εις την Ιταλίαν καί τάς λοιπάς χώρας 

τής δυτικής Ευρώπης κρητικόν οίνον, εις τόν όποιον έδιδον τό όνομα τής 

Μονεμβασίας. Έπί τή ευκαιρία ταΰτη θά έπεθύμουν νά υπενθυμίσω διδακτι- 

κώτατον χωρίον του έλβετοΰ περιηγητοΰ Ρείίχ Ραίοετ (ή Ραϊηί), ό όποιος 

έπεσκέφθη κατά τά έτη 1480-1483 την Ελλάδα καί την Ανατολήν. «Ιη 

ταάϊοε Μαΐεαε, λέγει, εδΐ οίνΐΐαδ, ηηαε Μαΐίαδία1 άίαΐητ, ΐηχία ηααηι 

οτεδείΐ ρταεεϊρηιιηι νίπαηι, ησοά νότε £51 ηιαίίαΐΐεηιη, αΐ άϊοηηΐ ςμηάαηι, 

εί Ιιοο οΚηι θηοεΒαΙητ ίη οεείάεηίαΐεδ ρατίεδ. Νιιηκριαηι ετεΐεηδε 

νίηιιηι εδδεί οοαάεηΐιαίίθιΐδ οο^ηΐίαπι, δεά ροδίςιιειη §;υδίαΙιιηι εδΐ 

ετεΐεηδε £55£ ηιείίιΐδ ιηαΐΐαΐίοο, οτεΐεηδε εηιηηΐ εί βίΠϊ ηοηιεη ηιαίίαίίεί 

ΙπΒηηηΙ, ηοη εηίηι αηιρΚηδ άηείΐιΐΓ ηταΐίαΐΐειιηι νίηιιηι ίη Οοοίάεηίεπι, 

οηηι Μα1£αδία ίαηι δϊΐ ΤαΓοοπιηι, φυί νίηεαδ ηοη ρΐαηίαηΐ, 5 6(1 Ιιοο, 

η ιι ο ά η ο 6 ί 3 ά ε Ο ί* ί ε η 1 ε α ά 6 η ε ί 1 η γ, ε 51 νίηιιηι ο γ ε 1 ί ε η ηι, 

άθ Ο γ ε ί α νεί 0 η η ά ί η ε 1 ά ε Μ ε 1 ο η α ΐΓαηδνεείιιηι, ηίΐιίΐ 

ά ε Μ α 1 £ α δ ί α 1ι α 6 ε η δ ηίδί ηοηιεη»2. 

γλ Τό ύπ’ αριθμόν 14 αρθρον του εγγράφου δεν φαίνεται δρθώς παρα- 

δεδομένον. Τδού τό σχετικόν χωρίον: «Ιΐεηι ίηιροηαΙιΐΓ θαΐίηηι ιηίδεία- 

τίίδ, ςμιοά δίειιΐ αά ρτεδεηδ δοΙνηηΙηΓ §τοδδί Ιτεδ ρετ νεηάίΐΟΓειη εί 

ΐοΐίάεηι ρετ εηιρίοτειη ρτο εο. γρετρεταπι, ιία δοΐναηΐπτ £τοδδϊ φυα- 

ίηοΓ, ρτο (ριοΙίΒε! ρατίε, εί άε Ιιαε αάάίίίοηε δεηδαπί ηίΐ Ηαΐ>ετε 

άεβεαηΐ». Ό κ. Θεοτόκης μεταφράζει ή μάλλον αναλύει τό ανωτέρω αρθρον 

διά των εξής: «Επιβάλλεται ωσαύτως φορολογία εις τούς μεσίτας, καί αντί 

των τριών γροσίων άνά εκατόν ύπέρπυρα, τά όποια ήδη λαμβάνουσι παρά 

του παιλητοΰ καί άλλα τόσα παρά του αγοραστού, θά λαμβάνωσιν εις τό 

εξής γρόσια 4 παρ5 έκαστου των μερών. Τοΰ έπί πλέον τοΰτου οί μεσϊται3 

οΰδέν δικαιούνται». Τόσον τό πρωτότυπον όσον καί ή διδομένη ερμηνεία 

δεν ικανοποιούν τόν αναγνώστην. Κατά τόν εκδότην, πρόκειται περί φορο¬ 

λογίας έπιβληθείσης εις τούς μεσίτας- ολίγον δμως κατωτέρω γίνεται λόγος 

1 Αντί Μ&1νεΐ5Ϊ& = Μονεμβασία. 
2 Ρι-ίΐίΠδ ΡεΙΐοΪ8 Ρ&βπ, Ενδ^βΙοηαιπ ίη Τεπ-αε δδηοΐδβ, ΑΓ3Ϊ>ΐ3ε εί Ε§}’ρή 

ρβΓ6§·ηηΕί;ίοηειιι, εκδ. Ο. ΗδδδΙεΓ, τόμ. Γ' (δΙιιΐΐ§;ΕΓΐ, 1849) σελ. 314. 

3 Ό όρος Π1685Ϊ13 6 απαντάται έν εμπορική συνθήκη τοΰ έτους 1304 μεταξύ Ανδρο¬ 
νίκου τοϋ Β' καί των Γενουατών. Βλ. Ζαο1ι&ΓΪ3β, ^«5, χόμ. Γ’, σελ. 624: «εί ιηβΒ- 

«11:35 73ηηβη3ΪιιΠ3». 
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περί δικαιωμάτων τών μεσιτών τούτων έπί τοΰ εϊσπραττομένου φόρου. Πώς 

λοιπόν νά συμβιβάσωμεν τά αντιφατικά ταΰτα στοιχεία; 

Νομίζω δτι τό σχετικόν χωρίον έχει κακώς παρ,αδοθή καί οτι επιβάλ¬ 

λεται μία έλαφρά διόρθωσις. Αντί: ίίεηι ίπιροηαίιιτ άαίίιιηι ηιίδείαπίδ, 

πρέπει ίσως νά άναγνώσωμεν: ίίειη ΐιηροηαίυΓ άαΐίιιηι ρτο ηιίδείαπίδ. 

Ή διόρθωσις αΰτη καθισιά τό κείμενον καταληπτόν καί μάς βοηθεΐ εις τόν 

καθορισμόν τής σημασίας τών όρων ηι ί δ ε Ια Γ ί ιι δ καί δεηδατίιΐδ. 

Κατά ταΰτα, θά έδιδον την έξης ερμηνείαν: «Μέχρι σήμερον οί διεξάγοντες 

εμπορικός πράξεις (άγορασταί καί ποοληταί) ήσαν υποχρεωμένοι νά δίδουν 

3 γρόσια έπί τοϊς εκατόν υπέρ τών ητίδείατΐΐ (περί τής σημασίας βλ. 

αμέσως κατωτέρω). 5Ήδη ό δασμός οΰτος αυξάνεται εις 4 έπί τοϊς εκατόν. 

Σημειωτέον όμως ότι ή διαφορά (1 °/ο) δεν θά διατίθεται υπέρ τών τη ί δ ε- 

Ιατΐΐ, άλλ’ υπέρ τοΰ δημοσίου ταμείου». Διά νά γίνη πλήρως καταληπτή 

ή ερμηνεία αΰτη, πρέπει νά καθορισθή επακριβώς ή σημασία τοΰ όρου ίη ί δ ε- 

ίατΐαδ, τόν όποιον ό κ. Θεοτόκης απέδωσε διά τοΰ ελληνικού μεσ ίτης. 

Οί όροι ηχ ί δ ε.ΐ α τ ί ιι 8 καί δεηδαΓίιΐδ είναι ισοδύναμοι. Τόν δεύ¬ 

τερον εύρίσκομεν εις μετάφρασιν χρυσοβούλλου τοΰ Αλεξίου Γ' Κομνηνοΰ, 

αΰτοκράτορος τής Τραπεζοΰντος, τοΰ έτους 1367. Τό σχετικόν απόσπασμα 

έχει ώς εξής: «Οοηιαηάα εΐ ηηίο ίηιρεπο εΐιε εμιεδίί (οΐ Βενετοί) άε6ία 

Ηανετ ραΐηιο, ρεχο ρτορπο ε ρεειιΐίεο ε δαηδεπ, εοπιε α 1ί Ζεηοεχί»1. 

Τό χωρίον τοΰτο αντιστοιχεί προς έτερον χωρίον παλαιοτέρου χρυσοβούλλου 

τοΰ έτους 1319, άπολυθέντος υπό τοΰ Αλεξίου Β' τής Τραπεζοΰντος καί δια- 

σωθέντος έν λατινική μεταφράσει. Ό βενετικός όρος δαηδετί Ισοδύναμε! 

προς τόν νεολατινικόν ητεΐαδεατίαδ2. Ό τελευταίος οΰτος δρος κρύπτε¬ 

ται υπό τόν τύπον ηιίδεΙαΓίηδ τοΰ κρητικοΰ εγγράφου. 

Ο! δ α η 5 ε γ ί καί πιείαδδαι-ίί οΰτοι ήσαν υπάλληλοι τών εμπορι¬ 

κών αποικιών τής Βενετίας, οί όποιοι έλάμβανον μέρος εις τάς εμπορικός 

πράξεις, καθώριζον την τιμήν τών εμπορευμάτων καί πιθανώτατα έζύγιζον 

τά πωλούμενα ή αγοραζόμενα είδη 3. Προ; αμοιβήν τών υπηρεσιών των 

είσεπράττετο συμπληρωματικός δασμός· περί τοΰ δασμού τούτου γίνεται 

λόγος έν τφ ήμετέρφ έγγράφψ, ως φαίνεται άλλωστε καί έκ τοΰ άρθρου 13 

τοΰ αΰτοΰ εγγράφου, δπου ορίζεται ή αμοιβή άλλων δημοσίοον υπαλλήλων, 

τών βουλλωτών (ΙοϋΠαΙοτεδ)4. 

1 Τ1ιοπΐ33 - Ργ 6(1 6.1 Η, Οίρίοιπαΐαπυαι νεηείο * ΙδνΗηΙϊηαηι, τόμος Β', σε?ι,. 129. 

* Δ. Α. Ζακ υθη ν ο 0, Ένθ’ άν., σελ.· 10. 

5 Αυτόθι, σελ. 77 - 78 καί 84 - 85. 

1 «ΐΙεπι ΐιηροη3(:υ.Γ ά3ίΐηιη ρθίΕηίηιϊ (γρ. ρείαιηΐηΐ ή ρβΙίΕΐυίηΐ) ΕρΙαίο βΐ οοπίδ, 

ρτο ηηοΐίΐιεί οοτίο ίηίε^το δοΐναπίατ ρΕτνϊ 8, άε ςαΐόιΐδ. όηίαίοτεδ ΙΐΕόεΕηϊ 

ρ 3 Γ V Ο 3 ί Γ 6 3 6 ΐ 3ίΐ3 8 ΐ η ΐ οοιηηηίδ». 
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δΕις τό ύπ’ αριθμόν 16 δίρΟρον τοϋ εγγράφου άναγινώσκομεν, πλήν 

άλλων, και τά εξής: «ΟδίηαίυΓ ίηδίιρεΓ, ηυοδ ςμιοάΐίβεί πανί§ίυιπ ροΓ- 

ίαίε υδηυε εεηϋπιη πιίΗαπα δοΐνετε δεΒεαί: ρΓΟ αι-βοτα^ίο γρει·- 

ρεπιπι π παπί» (σελ. 213). Ό κ. Θεοτόκης έρωτα εν υποσημειώσει μήπως 
πρέπη νά γράψω μεν αντί α τΡ> ο γ α §ί ο, αηοοΓ3££ΐο, και μεταφράζει 
την λέξιν διά του ελληνικοί: δικαίωμα αγκυροβολιάς (σελ. 210). 

Ή λέξις δμως έχει καλώς καί ούδεις λόγος υπάρχει νά προσφΰγωμεν εις 
διόρθωσιν. ΑΓ6θΓα§;ίυηι είναι άλλος τύπος του ορού ατΡ) οταΐϊ ευ ιώ, 

γνωστού έκ μεσαιωνικών ιταλικών εγγράφων 1. Πρέπει δέ νά σχετισθή προς 
τό λατινικόν ατβοΓ καί τό ιταλικόν 316 6 το. Έσήμαινε λοιπόν φόρον 
βαρύνοντα τά εμπορικά πλοία. Σημειωτέου δτι και εις την περιπτωσιν ταυ- 

την πρόκειται περί έπιδράσεως βυζαντιακής καί δτι ό δρος αΓ^οταΗουπι 
είναι απλή μετάφρασις του ελληνικού καταρτιατικόν2. 

Β' 

Ό Σπυρίδων Λάμπρος είχε προ ετών αντιγράψει τρία πολύτιμα 
έγγραφα, άναφερόμενα εις τό ταξείδιον του πρίγκιπος Άνδρέου Παλαιολό- 

γου, υίοΰ του δεσπότου Θωμά, εις Γαλλίαν καί τάς σχέσεις αϋτοϋ προς τον 
βασιλέα Κάρολον τον Η'. Τά έγγραφα ταϋτα έξεδόθησαν επ’ εσχάτων 
έπιμελεία του καθηγητου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Βογιατζίδη 
{Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά, τόμ. Δ', Άθήναι 1930, σελ. 301-304). 

Πλήν τών τριών τούτων εγγράφων, υπάρχει καί έτερον, άποκείμενον εν τή 
Εθνική Βιβλιοθήκη τών Παρισίων (£οηδδ ίταηραίδ 28669. Ρΐέεεδ οπ§;ί- 

ηαΐεδ, 2185), τό “όποιον, διαφυγόν την προσοχήν του Λάμπρου, εκριναμεν 
σκόπιμον νά δημοσιεύσω μεν ενταύθα. 

Ειι Ια ρ(γ£56)ιιοθ δε ηιογ 

Νοίαίτε εί δεετεΙαίΓε δα Κον, η{οδ1:)Γε 5(εΐ§-πειι)Γ3. Αηδτεαδ δε 
Ραΐεοΐο^υδ ρππεε δε ΟοηδίαηΒηοΡδε δ(είο;ηευ)Γ δε Ια Μοτεε α / εοη- 

ίεδδε ανοίτ ειι εί Γεεειι δε 5ε1ιαιι 1ε Οεηδτε 1πιγ 4 δεδ (Ιτεδ)οπθΓδ δεδ 
^αειτεδ διιδ(ΐεί) δ(εί§πειι)Γ. εί ρατ 1ιιγ εοτηηιίδ α ίεηΐτ 1ε εοηιρίε 

1 Πρβλ. προχείρως Κ. Οοιτπηίδδίοιιε ρετ ]& ρυόόΐϊαηζΐοηε <3εΐ άοοαιηεπίΐίΐ ηαηζί&π 
<1ε11α ΚεραΒΗοπ άί νεηεζίίΐ. 3επε 3εοοηά&. Βϊΐίΐηεϊ ^εηεπιΐί. Τόμ. Λ’, τεύχος α', (Βενε¬ 
τία, 1912), σελ. ΕΧ, ΕΧ σημ.3. ΕΧΙ σημ. Ό εκδότης τών εγγράφων τούτων δεν ήδυνήβη, 
καί αυτό;, νά καθορίση Χ7]ν έννοιαν τής λέξεως. Ό Οη 0 α η §; ε, 01 οδ δ η τΐ ιι ηι ηιεάχαε 
εΐ ϊηίίιηαε Ε α ΐί η ϊ Ιαίΐδ, έν λέξει, λέγει οτι ό δρος ΑΓΪ>οτΑ§ίηηι άναφέρεται εν 
εγγράφω του έτους 1307, επιφέρει δέ τα εξής: «-πΐ^ΐ Ιε^εηάιιιπ ρυίεε 3. η ο Η ογη^ϊ π ηι 
νεί 3 0 ο τά α§; ία τη . . Πρόκειται δμως καί ενταύθα περί περιττής διορθώαεως. 

2 Περί αύτοΰ βλ. Ο. Ε,οηϊΐΐ & τά, Ένθ’ άν., σελ. 282. 
3 5Ή άλλως: ηοδίτε είτε. 
4 Σήμερον, έκ τοϋ λατινικού 1ι ο άϊε. Πρβλ. τό σημερινόν ά η) ο η γ ά’ Ε η ϊ. 
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εΐ £(αί)ι*(ε) Ιεδ ραίειηεηδ δεδ / £ταΐζ εχ(ίΓα)θΓδΐηαίΓ6δ δε δεδ ^υεττεδ 
Εα δοιηηιε δε δερί νίη»·δ ίτοϊδ Ιίντεδ ηπίηζε δοΐζ ίουπι(οίδ) α ]ιιγ 
δοπηεε (εί) οτδοηηεε ρ(ατ) εεΐιιί 5(εϊ§·πεη)Γ ρ(οιπ-) απεπηεηιεηί / 1ε 
Γεοοιηρεπδ(εΓ) δε ρατίϊε δεδ §ταηδ Εαίζ, εί δεδρεη(δεδ) ς(υ!ί)1 η £αϊζ α 
νεηΐΓ δυδ(ΐεί) ραίδ δε ΟοηδίαηίΐηοΡόε1 2 3 4 δενετδ Ιεδ(ίεί) 5(εϊ§τιευ)ι· ρουτ 
αυευιΐδ £αίζ εί/αίίαΐτεδ ίουείιαηδ 1ε 5ίεπ δε εεΐυί δ(εί§;ηευ)Γ εΐ δε δοπ 
Γογαυπΐ0 εη αε1επδ(αη!:) ς{υο) εεΐυΐ δ(εί^ηευ)Γ Ι’αίΐ πιϊευίχ £αίΐ αρροίπε- 

ίεΓ εί: Γεεοπιρεπδ{εΓ). ϋε / Ιαςυείΐε δοιηηιε νΐΙχχ III Ι(ίνΓεδ) XV δ(οΐζ) 

1εδ(ϊεί:) δε Ρα1εο1ο§·υδ δ(εί§;ηευ)Γ δε Ια Μοτεε (εδί) Ιεπυ (οοπ)ίεηί (εί) 

5ίεη ρ3γε 61 ευ αε^υίείιε (εί) ςηίείε δε ^611αη / 1ε Οεηδτε 1ΐΓε50Γ(ΐει) 

δεδ §·υετΓ0δ εί ΐουδ αυ1ί:(Γ6δ). Τεδηιοίη§· ιυοη δεϊπ§· πιαηυεί ογ πιίδ 
α δα Γ(ε)^(υε)1:ε. 1ε ρτεπαΐεΓ ]οπγ δε ηονεηιΒτε Ραπ / ηιίΐ ΟΟΟΟ ηυαίχε- 

νΐη§;δ εί δουζε. 

ΒΟΗΙΕΚ. * 

Παρίσι. Σεπτέμβριος 1932. 

ΛΙΟΝ. Λ. ΖΛΚΥΘΗΝΟΣ 

1 Πράγματι ό Άνδρέας Παλαιολόγος ήρχετο έκ 'Ρώμης, ούχί δ' έκ Κων/πόλεως. 
* Η«ππ ΒοΙιΐεΓ. Πρβλ. Ρ. ΡέΠοίετ, ΕεΙίτεδ άε ΟΒ^τΙεδ VIII, τόμ. Γ' σ. 302-303. 



Είκ. 1. Προσωπογραφία τοΰ κτίτορος τοΰ Μετεώρου βασιλέως- μοναχού Ίωάσαφ 

(έκ τοιχογραφίας τοΰ πα?ιαιοΟ ναοΟ του κυρίως Μετειόρου- βλ. σελ. 388). 

Είκ. 2. Σχεδίασμα γενικής δψεως των Μετεώρων (έκ χαλκογραφίας τοΰ έτους 1882· 

βλ. σελ. 389 σημ.). 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΙΓ' ΚΑΙ ΙΔ' ΑΙΩΝΟΣ 

(Συμβολή εις την Βυζαντινήν αρχιτεκτονικήν τής τελευταίας περιόδου). 

4. Αί ΜοναΙ των Μετεώρων, 

Μετά την έξέτασιν τοΰ καθεδρικού ναοΰ τής επισκοπής Σταγών (έν τή 

σημερινή κωμοπόλει τής Θεσσαλίας Καλαμπάκα)1 προβαίνομεν εις την ερευ¬ 

νάν των μνημείων των Μετεώρων. 

Εις τάς κορυφάς παραδόξων βράχων, αληθώς μετεώρων λίθων, εγκατε¬ 

σπαρμένων εις την μεταξύ τής οροσειράς τής Πίνδου σχηματιζομένην άγριας 

μεγαλοπρεπείας κοιλάδα την διαρρεομένην ύπό τοΰ Πηνειού ποταμού, εύρί- 

σκονται εκτισμέναι Μοναί, εν φ εις τά βαθέως είσχωρουντα εις τούς βράχους 

τούτους κοιλώματα και σπήλαια υπάρχουν ασκητήρια (εϊκ. 2 καί 5). 

1 Βλ. Επετηρίδα τής Έταιρ. των Βυζαντ. Σπουδών ς' (1929) σελ. 290 κ.έ-, ένθα καί 

τά περί των ονομάτων: Σταγοί- Καλαμπάκα. 



ρων έν τή Έπειηρίδι τής Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών Β' 1925 σ. 149 κέ. καί Ν. Γ ιαν ν ο¬ 

πού λ ου, Τά Μετέωρα, Βόλος 1926. 

1 Βλ. τό υπό Β. Ηβιιζβγ άνευρεΰέν καί έν Κ,ονιιε ατοΐα. 1854, IXο. 153 κέ. έκδο- 

θέν: «Σύγγραμμα Ιστορικόν, ώς έν συνάψει συντεΰέν, δηλοΰν περί τής Σκήτεως .. . , 

Δουπιάνου καί Σταγών καί πώς σήμερον λέγεται του Μετεώρου». 

2 Αυτόθι. 
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Την ιστορίαν των Μονών τούτων καί ασκητηρίων γνωρίζομεν άχριβέ- 

στερον οπωσδήποτε σήμερον μετά τάς άνευρεθείσας κατά τούς νεωτέρους 

ΕΙκ.3. Ό στ Ολος τής Δούπιανης, ένθα τό «Κυριάκόν» τής Σκήτης των Σταγών. 

χρόνους πηγάς καί τάς γενομένας επ’ αυτών μελετάς5, συνοπτικήν δ επισκο- 

1 Πρβλ. την άναπτυχ&είσαν μέχρι τοΰδε αλουσιάν σχετικώς βιβλιογραφίαν έν Βγζ. 

Νβα^Γ. Ι&ΐιτό. III (1922) σ. 364 κέ. Πρβλ. I. Β ογ ιατξ ίδου, Τό χρονικόν των Μετεώ- 
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πησιν αυτών παραθέτομεν καί ήμεΤς ενταύθα ως απαραίτητον προϋπόθεσιν 

των προβλημάτων τών συνδεόμενων μέ την τέχνην τών Μονών των Μετεώρων. 

Κατά τάς μελετάς ταύτας, ή πρώτη μνεία περί τής ΐδρύσεως τής «σκήτης 

τών Σταγών» έξαρτωμένης εκ τής επισκοπής Σταγών, εύρίσκεται εις χρυσό- 

βουλλα άπολυθέντα προ τού έτους 1143 τής Βασιλείας τού Μανουήλ Κομνη- 

νοΰ (Βογιατζίδου, ’Ένθ’ άν. σ. 15). Ύπό τήν σκήτην ταύτην εννοείται βαθμη¬ 

δόν σχηματισθέν συγ¬ 

κρότημα έξ ασκητηρίων 

εις σπήλαια τών βράχων 

ή εις μονΰδρια μετά 

«Κυριάκού» ήτοι κοινού 

ναού, επί τού βράχου 

— στύλου — τής Δούπια¬ 

νης ιδρυμένου (είκ. 3), 

είς δν συνήρχοντο προς 

τέλεσιν τής Λειτουργίας 

κατά τάς Κυριακάς (συμ- 

φά)νως μέτό μέχρι σήμε¬ 

ρον σφζόμενον σύστημα 

τής Σκήτης Καυσοκαλυ- 

(3ίων καί 'Αγίας ’Άννης , ,ΤΎ . , „ ~ ~τ 
1, ν ' λ 5 * Εικ. 4. Η σημερινή εξωτερική οψις τής Μ. Υπαπαντής. 
έν ’Άθω) καί μέ όργά- 

νωσιν οίονεί ομοσπονδιακήν, ήτοι μέ τον Πρώτον «άνερχόμενον μετά 

βακτηρίας εις άπαντα τά μονΰδρια τού τε Μετεώρου και όλης τής σκήτεως, 

διέποντα αυτά καί διατάττοντα» \ Ή ομοσπονδιακή οργάνωσις φαίνεται δτι 

συνειελέσθη κατά τον 140ν αιώνα καί ιδιαίτατα επί τής Σέρβικης κατοχής 

τής Θεσσαλίας ύπό τού Συμεών Ούρεση, δτε μαρτυρεΐται δτι εύρέθη τις «άνήρ 

θεοφιλής κυρ Νείλος» καθηγούμενος τής Μονής τής Θεοτόκου τής Δούπια¬ 

νης, δστις, έχων τήν συνδρομήν τού γνωστού ώς αγίου επισκόπου Σταγών 

Βησσαρίωνος (1355-1371), άνήγειρεν «έν τοις περί τά Μετέωρα σπηλαίοις 

τέσσαρας ναούς προς συνασπισμόν καί βοήθειαν εαυτού καί πάσης τής 

Σκήτεως» 2. 

Εις τών ναών τούεων τού Νείλου, 6 ναός τής Υπαπαντής (;) σφζεται 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδον, έτος Θ'. 25 
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σήμερον (εικ. 4), φέρων την υπό Βέη εν πανομοιοτύπορ τό πρώτον δημοσιευ- 

θεΤσαν επιγραφήν 

Κατά τούς χρόνους τούτους, την αληθώς πολυτάραχον τού 14ου αΐώνος 

εποχήν, αναφαίνονται δύο προσωπικότητες, ό μοναχός Αθανάσιος και 6 

βασιλεύς—μοναχός Ίωάσαφ, οι κύριοι κτίτορες των Μετεώρων. 

Ό Αθανάσιος {1305-1383), ούτινος ό μικρόν μετά τον θάνατόν του 

υπό συμμοναστού του συνταχθείς βίος — σημαντική ιστορική πηγή ού μόνον 

Είκ. 5. Γενική άποψις ασκητηρίων έν σπηλαίοις εις πλευράν ύπερκειμένου 

τοΰ χωρίου Καστράκι βράχου. 

διά τήν άρχαιοτέραν ιστορίαν των Μετεώρων, άλλα και διά τήν ιστορίαν των 

ελληνικών χωρών κατά τον 14ον αιώνα ένεκα τών περιεχομένων έν αύτφ 

ειδήσεων—έδημοσιεύθη εσχάτως υπό Ν. Βέη (έν Βυζαντίδι, τόμ. Α'σ. 237 κ.έ.), 

έγένετο πρώτος οικιστής τού λεγομένου Πλατυλίθου και ιδρυτής τής 

1 Πρβλ. Βυζαντίδα”Α' (1910), Σύνταγμα επιγραφικών μνημείων τών Μετεώρων και 

τής πέριξ χώρας, σελ. 569 κέ. Βλέπε κατώτεροι τήν επιγραφήν τής Υπαπαντής, ήν είχε 

προφανώς ύπ’ δψιν δ συντάκτης τοΰ Συγγράμματος ιστορικού, άναγράψας έν τφ εργφ 

του μετά προσθαφαιρέσεων τον τύπον τών κτιτορικών επιγραφών τοΰ Νείλου. 
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αυτόθι Μονής τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος (εικ. 6), τής κληθείσης ιό 

πρώτον τού Μετεώρου (βλ. Ν. Βέην έν Βγζ. Νεη§τ. ^ΙιγΙ}. III, 1922, σ. 368, 

ένθα πρβλ. και επιγραφήν σφραγΐδος τής Μονής: «Σφραγίς τής Μονής τής 

πάντη έλευθέρας καλούμενης Μετεώρου έν ύψηλφ και πλατεΐ λίθω»). 

Εις τήν ί'δρυσιν τής Μονής συνήργησαν οΐ περί αυτόν συναθροισθέντες 

14 αδελφοί «οι λεγόμενοι παρακελλιώται, διά τό έκαστον φροντίζειν τήν 
σωματικήν αυτών χρεί¬ 

αν ... δι’ εξόδου τίνος 

τών έκ τού γένους τών 

Τριβαλλών μεγιστά- 

νου» (Βυζαντίς, ’Ένθ. 

άν. σ. 250). Άφ’ οΰ 

βαθμηδόν ηύξήθησαν 

οί μοναχοί τοΰ Μετεώ¬ 

ρου, ό Αθανάσιος συν¬ 

έταξε «κανονικόν τύ¬ 

πον» τού συμπηχθέντος 

κοινοβίου, απέκτησε 

φήμην «λάλων ενώ¬ 

πιον βασιλέων και ούκ 

αίσχυνόμενος», «προλέ¬ 

γουν τά μέλλοντα» κλπ. 

(αυτόθι σ. 259). 

Ό “Αθανάσιος άπέ- 

θανε τώ 1383, ή δ’ εκ¬ 

κλησία άνεκήρυξεν αυ¬ 

τόν άγιον και επί τού 

τάφου του, έφ5 ού έτε- 

λοΰντο θαύματα, εχα- Είκ. ρ «η Μονή τής Μεταμορφώσεως (τό κυρίως Μετέωρον) 

ραχθη τό άκριβέστε- (κατά σχεδίασμα του ρώσσου μονάχου ΒατεΙ^- τφ 1745). 

ρον άναγνωσθέν επί¬ 

γραμμα: «Έκοιμήθη ό δούλος τού Θεού Αθανάσιος καθολικός πατήρ καί 

κτίτωρ τής Μονής έν έτει ,ςωήα' ίνδ. ς' (Βυζαντίς, ’Ένθ. άν. σ. 215). 

Ζώντος έτι τού Αθανασίου, έκάρη μοναχός επί τού Μετεώρου ό “Ιωάν¬ 

νης Δούκας Παλαιολόγος, ό μετονομασθείς Ίωάσαφ, υιός τού Έλλη- 

νοσερβου ηγεμονος Συμεών Ούρεση Παλαιολόγου, τού ύπογραφομενού ώς 

«πιστού βασιλέως καί αύτοκράτορος Ριομαίων καί Σερβών καί παντός “Αλβά- 

νου τού Παλαιολόγου», οσιις ήτο ετεροθαλής αδελφός τού περιφήμου Τσά¬ 

ρου τών Σερβων Στεφάνου Δουσάν, κατήγετο δέ έκ δευτέρου γάμου τού 

σέρβου βασιλέως Στεφάνου Ούρεση Γ', τού νυμφευθέντος τήν ελληνίδα 
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ήγεμονίδα Μαρίαν θυγατέρα του δεσπότου τής Ηπείρου Ίωάννου Δούκα 

Παλαιολόγου· ό Συμεών ηγεμόνευε τής Μεγαλοβλαχίας εχων έδραν τά Τρικ- 

καλα, δπου ό υιός αυτού Ιωάννης-Ίωάσαφ είχεν ώς Έλλην πλέον άνατραφή 

υπό τής ομοίως Έλληνίδος μητρός του Θωμαΐδος, θυγατρός του δεσπότου 

τής Ηπείρου Ιωάννου Β' (Βέη, Βγζ. Νεϋξτ. ^ΙιγΒ. III σ. 371, ένθα 

καί αί σχεπκαί μαρτυρίαι). Ό Ίωάσαφ προτού έλθη εις τό Μετέωρον, έβα- 

σίλευσεν επ’ ολίγον μετά τον θάνατον του πατρός του (1371), ειτα δμο^ς ή 

κλίσις αυτού προς τον μοναχικόν βίον συνετέλεσε νά καρή υπό του Αθανα¬ 

σίου μοναχός εν Μετεώρφ τφ 1381, χωρίς έν τοΰτοις νά παραιτηθή τελείως 

των βασιλικών καθηκόντων, διό και καλείται εν χρυσοβούλλοις «δ άγιώτα- 

τος βασιλεύς έν μοναχοΐς ύπέρτιμος Ίωάσαφ». Ύπό τού βασ ιλέως - μοναχού 

λ διορίζεται Καΐσαρ Μεγαλοβλαχίας ό Αλέξιος Άγγελος, την δέ αδελφήν του 

Μαρίαν Άγγελιναν Δοΰκαιναν Παλαιολογΐναν, σύζυγον τό πρώτον τού 

Έλληνοσέρβου ήγεμόνος τής Ηπείρου Θτομά Πριλιούμποβιτς καί εΐτα τού 

Φλωρεντινού άθ ΒαοάεΙιηοηΒ, βοηθεΐ διά των συμβου?ιών του 

δι3 αυτοπρόσωπου μεταβάσεώς του εις Ιωάννινα (Βέη, Ένθ3 άν. σ. 375). 

Οι Μετεωρΐται μοναχοί, μετά τον θάνατον τού Αθανασίου, εξέλεξαν 

κατ’ άρχάς διάδοχον αυτού τον συμμοναστήν Μακάριον, μετά δέ την επιστρο¬ 

φήν τού Ίωάσαφ έξ Ίωαννίνων, ότε οΰτος έδώρησε πολλά κτήματα και κει¬ 

μήλια αυτού καί τής αδελφής του εις την Μονήν (σφζεται έτι εΐκών μετά 

τής προσωπογραφίας τής Μαρίας έν Μετεάιρω), τούτον ώρισαν νά διευθΰνη 

τάς τύχας αυτής. Ό Ίωάσαφ άνεκαίνισε τό Καθολικόν κατά σφζομένην 

έπιγραφήν (βλ. καταηέρω) και άπέθανε τή 20 Νοεμβρίου τού έτους 1389, 

δτε πλέον οΐ Τούρκοι ειχον κατακτήσει τήν Θεσσαλίαν. Έν τφ παλαιφ 

Καθολικώ τής Μονής, αριστερά τφ εΐσιόντι διά τής ωραίας πύλης, διασώζε¬ 

ται ή προσωπογραφία αυτού ένδεδυμένου τό μοναχικόν σχήμα έν στάσει 

δεομένου καί κρατούντο; διά τής άριστεράς είλητάριον μετά τής επιγραφής: 

«Σπούδασαν δσφ δύνασαι πάντα άνθρωπον άγαπήσαι- εί δέ τούτο ούπω ού 

δύνασαι καν μηδένα μισήσης» (είκ. 1). 

Τό παράδειγμα τών ανωτέρω ιδρυτών τού κυρίως Μετεώρου, δπερ απο¬ 

βαίνει ενωρίς, ένεκα τής φήμης του, κέντρον τής όλης Σκήτης τών Σταγών, 

ηκολούθησαν ε'τεροι τολμηροί μοναχοί, ΐδρύσαντες επί τών πέριξ μετεοίρων 

λίθων Μονάς, ώς ήσαν ό μοναχός Βαρλαάμ, ιδρυτής τή; ομωνύμου Μονής, 

ητις, ερημωθεισα, άνεκαινίσθη τφ 1536 υπό τών Ίωαννιτών Νεκταρίου καί 

Θεοφανους τών Άψαράδων (είκ. 7), ό Αντώνιος Καντακουζηνός, κατά 

τινας ανεψιός τού πατρός τού Ίωάσαφ Συμεών Ούρεση καί έκ μητρός γόνος 

Καντακουζηνών, ιδρυτής τής άνωθεν τής Καλαμπάκας Μονής τού αγίου 

Στεφάνου, ήτις φαίνεται από τού 12ου αί. ύφίστατο ώς άσκητήριον (κατά 

χάραγμα λίθου προ τής συνδεούσης τήν Μονήν μετά τού έναντι στύλου γεφύ- 

ρας, έψ ού αναγράφεται; «Ιερεμίας 1192»), έν τή σημερινή της δέ μορφή 
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Είκ. 7. Ή Μονή τοϋ Βαρλαάμ έν Μετεώροις 

(κατά σχεδίασμα τοϋ ροίσσου μονάχου Βατεΐίγ τφ 1745). 

τφ 1476, συμψώνως και προς έντοιχισμένην έπιγραφήν επί πλίνθου, άναγρά- 

φουσαν τό έτος τούτο, οι αύτάδελψοι Ήπειρώται ιερομόναχοι Μάξιμος 
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και Ίωάσαφ, ίδρυταί προ του έτους 1545 τής Μονής Ρουσάνη και 

καθεξήςχ. 

Κατά ταύτα ή ΐδρυσις των κυρ αστέρων Μονών των Μετεώρων ανάγε¬ 

ται εις τον 14ον αϊ., ή δέ άνακαίνισις τινών εξ αυτών εις τον 15ον και ιδία 

τον 160ν αιώνα. Εις τούς μετά ταύτα αιώνας εγένοντο ΙπισκευαΙ εις διαφό¬ 

ρους Μονάς, μεγάλη δέ επισκευή εις την Μονήν τού αγίου Στεφάνου. 

Είκ. 8. Εξωτερική δψις τής Εστίας τής Μ. Βαρ?ι.αάμ 

(σήμερον Σκευοφυλάκων). 

1 'Υπάρχουσι δύο είσέτι σφζόμεναι ήρειπωμέναι Μοναί, απρόσιτοι δέ σήμερον ενεκα 

τής καταστροφής των κλιμάκων των, ήτοι ή τής ά γ. Μ ο ν ή ς καί ή του άγ. Ν ι κο λ ά ο υ 

χοΰ Άναπαυσά, άμφότεραι εις στύλους περί τό κυρίως Μετέωρον ύψουμένους. Τής 

δευτέρας τούτων γνοιρίζομεν οτι ιδρυτής ύπήρξεν ό μητροπολίτης Λαρίσσης Διονύσιος 

τώ 1527. Τό σύνολον των Μονών των Μετεώροιν αναβιβάζεται υπό των κατά καιρούς 

έπισκεφθέντων αύτάς εϊς 24. Είς τό προσαγόμενον ενταύθα άντίγραφον χαλκογραφίας, 

έκδοθέν τφ 1882 υπό Πολυκάρπου Ράμου (είκ. 2), αί Μοναί είναι 16 ήτοι: 1. τής Μετα- 

μορφώσεως, 2. Βαρλαάμ, 3. 4Αγ. Νικολάου, 4. Υπαπαντής, 5. άγ. Μονής, 6. άγ. Τριάδος, 

7. άγ. Στεφάνου, 8. άγ. Μοδέστου, 9. τής 'Αλύσσεως, 10. 'Υψηλότερος, 11. Ρουσάνη, 

12. άγ. Πνεύματος, 13. — Μονής (;), 14. τού Προδρόμου, 15. τοϋ Παντοκράτορος καί 16. 

τής Δούπιανης. Είς την άπαρίθμησιν των 24 Μονών συμπεριελαμβάνοντο προφανώς καί 

ασκητήρια έν Σπηλαίοις (ώς είναι λ. χ. καί σήμερον τό άσκητήριον τού άγ. Γεωργίου 

τοϋ Μαντηλά κά) είς πλευράς τών ύπερκειμένων τού Καστρακίου βράχων (πρβλ. είκ. 5). 

1 Μέχρι τοΰδε. καθόσον τουλάχιστον γνωρίζω, αρχιτεκτονικά σχέδια τών Καθολικών 

τών Μ. τών Μετεώρων δεν έχουν δημοσιευθή πλήρη, πλήν τών υπό τού ρώσσου Αρχιμαν¬ 

δρίτου ’Αντωνίνου δημοσιευθεισών δλοις λανθασμένα)ν (κατόψεων μόνον) είς τό έργον του 

Ιζ Ροηιπβΐή. Πετρούπολις, 1886, Πίν. 15 καί 16. Είς περιοδείαν μου είς Μετέωρα έλα- 

6ον τά σχέδια (κατόψεις καί τομάς) τών Καθολικών πολλών Μονών, συμπληρώ δέ ταΰτα 

καί διά σχεδίων εύγενώς πσραχωρηθέντων μοι υπό τού εφόρου τών βυζαντινών μνημείων 

κ. Α. Ξυγγοπούλου (σχέδια τών είκ. 11, 13, 14 καί 21). 

Βυζαντινά μνημεία τής Θεσσαλίας ΙΓ' καί ΙΔ' αίωνος. 

Α' ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

Μετά τήν σύντομον ταύτην ιστορικήν έπισκόπησιν τής σκήτης τών Στα- 

γών προβαίνομεν εις τήν έξέτασιν τής τέχνης τών Μονών παρέχοντες ενταύθα 

κυρίως τήν αρχιτεκτονικήν τών Καθολικών διάταξιν, ήν δεν έχομεν πλήρη 

μέχρι τοΰδε Κ 

Αί Μοναί τών Μετεώρων ώς προς τό γενικόν αυτών σχήμα ομοιάζουν 

τάς μεσαιωνικός καθόλου Μονάς τής Ελληνικής Ανατολής, καί ίδια ώς προς 

τά μοναστηριακά διαμερίσματα (τράπεζαν, κελλία, εστίαν κλπ.), στερούνται 

Είκ. 10. Ή διά κλίμακος καί βρυζονίου άνο¬ 

δος είς τό Μετέωρον προ τής λαξεύσειυς επί 

τού βράχου τών σημερινών κλιμάκων. 

Είκ. 9. ’Άποψις τού εσωτερικού τού 

νοσοκομείου τής Μ. Βαρλαάμ. 
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όμως τετραγωνικοί) η πολυγωνικοί) μετά πύργων και πυλώνων τείχους περι¬ 

βάλλοντος την Μονήν, καθόσον τούτο δεν ήτο άναγκαΐον, άφ’ οΰ οΰδεμία των 
Μονών ήτο βατή, ή δέ άνάβασις έγίνετο διά κλιμάκων ή βρυζονίου, ως 
παραστατικώτατα είκονίζεται τούτο εις τά ενταύθα δημοσιευόμενα σχέδια του 
έπισκεφθέντος αΰτάς τφ 174ό ρώσσου περιηγητού Β&τδ1ζγ (είκ. 6 και 7, 

πρβλ. καί είκ. 10, φωτογραφίαν ληφθεισαν ύπ’ εμού τφ 1916)Ι. 

Έκ των μοναστηριακών κτηρίων τών Μετεώρων—πλήν τών κατωτέρω 
εξεταζόμενων Καθολικών — αξιόλογοι είναι αι Τράπεζαι, τά νοσοκομεία και 
αί έστίαι, εξετασθέντα εσχάτως υπό Όρλάνδου’ 1 2 δείγματα τούτων προσάγο- 

μεν και ημείς ενταύθα: ούτως ή είκ. 9 δεικνύει εικόνα του εσωτερικού του 
άξιολογωτάτου νοσοκομείου τής Μ. Βαρλαάμ μετά του εσωτερικοί) τετρακιο- 

νίου του, έφ’ οΰ εστηρίζετο ό δίκην οπαίου τρούλλος, ή δ9 είκ. 8 δεικνύει τό 
εξωτερικόν τής εστίας τής αυτής Μονής, μεταβεβλημένης σήμερον εις Σκευο¬ 

φυλάκων. Τά σκευοφυλάκια άλλων Μονών (Μεταμορφώσεως, άγ. Στεφάνου) 

εύρίσκονται άνωθεν του νάρθηκος τών Καθολικών, ώς και εις Μονάς του 
5Άθω (βλ. κάτοψιν του Σκευοφυλακίου τής Μ. Μεταμορφώσεως εις είκ. 20). 

Τό σπουδαιότατου δμως κτίσμα έκάστης Μονής είναι τό Καθολικόν αυτής. 

Τά Καθολικά τών υφισταμένων είσέτι, βατών δέ σήμερον Μονών, 

είναι τά εξής κατά χρονολογικήν σειράν: αρχαιότατου τό τής Υπαπαντής, 

μεΡαΰτό τό παλαιόν του κυρίως Μετεώρου, τρίτον τό τής ' Αγίας Τριάδος καί 
μετ’ αυτό τά τών Μονών: Βαρλαάμ, Ρουσάνη και άγ. Στεφάνου. 

Τά ανωτέρω Καθολικά είναι εκτισμένα εις ποικίλους αρχιτεκτονικούς 
τόπους. Τό Καθολικόν τής Ύπαπαντής(;) έκτισμένον τφ 1366 κατά την καί 
ανωτέρω μνημονευθεισαν επιγραφήν3 *, καί οΰτινος την σημερινήν εξωτερι- 

1 Σήμερον, ώς γνωστόν, αΐ Μοναί απέκτησαν κλίμακας λαξευθείσας επί τών βράχων, 

ή δ’ άνάβασις είναι πλέον εύκολος. Τά είς τάς εικόνας διακρινόμενα είς σχήμα πύργων 
κτίσματα ήσαν προωρισμένα καί. διά την διά βρυζονίου άνάβασιν τροφίμοιν κλπ. 

2 Βλ. Άναστ. Όρλάνδου Μοναστηριακήν Αρχιτεκτονικήν, Άθήναι, 1927, είκ. 

44 (Τράπεζα τής Μεταμορφιόσεως Μετεώρων), είκ. 69 καί 73 (έστίαι τών Μονών άγ. 

Στεφάνου καί Μεταμορφώσεως), είκ. 84 καί 85 (Νοσοκομεία τών Μονών Μεταμορφώ¬ 
σεως καί Βαρλαάμ). 

3 Κατά την μεταγραφομένην ενταύθα επιγραφήν ταύτην: «Άνηγέρθη καί άνιστορήθη 

6 πάνσεπτος και θείος ναός τής Άναλήψεως τον Κνρΐον και Θεόν και Σωτήρος ημών I. X. 

διά συνδρομής καί εξόδου του τιμιωτάτου εν ίερομονάχοις κυρ - Νείλον καί Πρώτον τής Σκή- 

τεως Σταγών καί καθηγουμένου τής σεβάσμιας Μονής Δουπιάνον, βασιλεύοντος δέ τον ευσεβέ¬ 

στατου ημών βασιλέως κυρ - Συμεών τον ΓΙαλαιολόγου καί Αντοκράτορ(ος) Ρωμαίων, Σερβίας 

καί Ρωμανίας τοϋ Ονρεση, επισκοπεύοντος δέ τον Παναγιωτάτον δεσπότου ημών Βηοοαρίον, 

έτους* ,ςωοε' (~1366·7). Είς ταύτην προστίθεται: Άπό τον καιρό όπου έματάγινε από τον 

Πλαχάβα, 1765. Τής άξιολογωτάιης ταύτης επιγραφής πανομοιότυποι- καί έρμηνείαν 
βλέπε έν Βυζαντίδι Α' 569 κέ. Γνωρίσματα τής επισκευής τοΰ έτους 1765, πλήν τοιχο¬ 

γραφιών τινων, είναι καί ή έν τφ σχεδίφ τής είκ. 11 παρατηρούμενη έμφραξις του παρα¬ 

θύρου τής νοτίαο πλευράς καί ό ευρύς νάρθηξ μετά ξυλίνης στέγης δυτικώς τού ναοϋ. 

Τό όνομα τής Υπαπαντής προσέλαβε, φαίνεται, ή άρχικώς ώς Μ. τής Άναλήψεως ίδρυ- 

θεΐσα, είς υστέρους χρόνους. 
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κην^ όψιν δεικνύει ή είκ. 4, τήν κάτοψιν δέ καί τομήν τού καθολικού του 
ή είκ. 11, έχει τον άπλοΰν τόπον τής μονοκλίτου σταυρεπίστεγου βασιλικής, 

συμπληρούται δέ δι’ αυτού ή σειρά τών μέχρι τούδε γνωστών παλαιών τού 
ρυθμού τούτου ναών τής Ελλάδος, αρχαιότερος τών οποίων είναι ό έξε- 

τασθείς ύπ’ εμού ναός τής αγίας Τριάδος παρά τό Κρανίδιον (Έπετ. Έταιρ. 

Είκ. 11. Κάτο-ψις καί τομή τού Καθολικού τής Μ. Υπαπαντής. 

Βυζ. Σπουδών Γ , 1926, σ. 194 κ. έ.) ΐδρυθεις τώ 1245. Ό’σταυρεπίστεγος 
τόπος τής Υπαπαντής διαφέρει τών λοιπών, καθόσον ή διακόπτουσα τό κλι¬ 

τός υψηλότερα επικαθημενη εγκάρσιά καμάρα δέν είναι στενότερα, ώς συν¬ 

ήθως, άλλ5 * * * έχει τό αυτό πλάτος προς τάς εκατέρωθεν αΰιής χαμηλοτέρας, 

ανοίγονται δέ εις τάς μακράς πλευράς κόγχαι καί δυο ασύμμετρα τυφλά 
τόξα, είς τό άνω μέρος τών οποίων υπάρχουν παράθυρα, δι’ ών φωτίζεται 
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δ ναός ί. Εΐς την ανατολικήν πλευράν ή αψις σχηματίζει την εξωτερικήν 
αυτής κεντρικήν πλευράν ευθείαν μετά διλόβου παράθυρου, έχει δέ μόνον 
κόγχην τής προθέσεως αριστερά. 

Τό Καθολικόν του κυρίως Μετεώρου (Μονής τής Μεταμορφώσεως), 

Είκ. 12- Γενική σψις τοί Καθολικοί τής Μ. Μεταμορφώσεως (από τοϋ ί. Βήματος) 

ώς νυν ύφίσταται (βλ. εΐκ. 12, τήν κάτοψιν δέ και τομήν του εις είκ. 13), 

άποτελειται έκ δύο τμτμιάτων ακριβώς χρονολογούμενων διά σφζομένων είσέτι 

1 Συνοπτικήν περιγραφήν των τύπων των σταυρεπίστεγων ναών μετ’ άξιολόγων παρα¬ 

τηρήσεων βλέπε έν Ηπειρωτικών Χρονικών τόμορ ν' (1931) σ. 270 κέ., υπό Δ. Εύαγ- 

γελίδου, Βυζαντινά μνημεία τήςί,’Ηπείρου. ΐ 

ί 

Είκ. 13. Κάτοψις και τομή τοί Καθολικοί τής Μ. Μεταμορφώσεως 

(κυρίως Μετεώρου). 
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επιγραφών ιό άρχαιότερον είναι τό σημερινόν ιερόν Βήμα (κτίσμα του έτους 
1388) 1 νεώτερον δε (των ετών 1545-1552) τό λοιπόν κτίσμα τΰΰ ναοΰ 2. 

Τό άρχαιότερον τμήμα άρχικώς φαίνεται οτι είχε τον τύπον δικιονίου 
σταυροειδούς βυζαντινού ναού μετά τροΰλλου, σιηριζομένου εις δυο πεσσούς 
καί τάς παραστάδας του τέμπλου, κατά την άνοικοδόμησιν δέ του μεγάλου 
Καθολικού κατά τά έτη 1545 κ. έ. κατερρίφθη τό από τών δυτικών πεσσών 
κτίσμα μετά του νάρθηκος, ϊνα χρησιμεΰστ) τό αρχικόν τμήμα ώς τό ιερόν 
Βήμα μεγάλου ναοΰ άγιορειτικοΰ τΰπου μετά τετράστυλου εΰρέος νάρθηκος. 

Τό δεξιά του παλαιού κτίσματος μετά ήμισφαιρικής οροφής διαμέρισμα είναι 

ϊσως ακόμη μεταγενέστερον του μεγάλου ναοΰ. 

Ό αρχιτεκτονικός τύπος του μεγάλου ναοΰ του κυρίως Μετεώρου είναι 
ό συνήθης άγιορειτικός μέ κόγχας, εΰρΰχωρον νάρθηκα (Λιτήν) καί σκευοφυλά¬ 

κων άνωθεν αΰτοΰ (είκ. 20), ομοίως σΰνηθες καί εις Καθολικά του άγ. "Ορους. 

Τκανόν ενδιαφέρον ενέχει ή επιμελής τοιχοδομία του παλαιού ναοΰ και 
ιδιαίτατα τής ανατολικής αΰτοΰ πλευράς. Ώς διακρίνεται έν τη εικ. 12, η 
πλινθοπερίβλητος Ισόδομος τοιχοδομία τής άψιδος καταλήγει άνωθεν εις υψη¬ 

λόν εκ κεράμων μαίανδρον ώς ζωοφόρον, τά τοξωτά δέ παράθυρα τών αψίδων 
— εξ ών τό μέσον δίλοβον — καί τοΰ πολυγωνικού τρούλλου κοσμοΰνται υπό 
πλινθίνων πλαισίιον, σταυρών καί δδόντων (διά διπλής δέ σειράς οδοντων 
κοσμείται καί τό τόξον τοΰ άνατολικοΰ αετώματος), κατά τό σύστημα τής τοι- 

χοδομίας τών συγχρόνων βυζαντινών ναών και ίδια τών ναών τής Ηπείρου3. 

1 Βλ. επιγραφήν επί τοΰ κιονίσκου του διλόβου παραθύρου τής αψΐδος: Ετους 

,ςω^ς' (1688)./ Άνοικοδομήθη δ πάνσεπτος οϋτος ναός τον Κ. Η I. X. δια συνδρομής τοϋ 

τιμιωτάτου έν μοναχοΐς ’Ιωάσαφ. Πρβλ. καί επιγραφήν γραπτήν επί τοΰ Β. τοίχου τοΰ νυν 

ιεροΰ Βήματος : /’ Ανηγερθη εκ βάθρων θεμέλιον κοί άνοικοδομήθη ό θείος και πάνσεπτος 

ναός οντος τοΰ Κ. κ. Θ. κ, Σ. ή. I. X. δια κόπου και εξόδου τών δοίων πατέρων ημών Αθα¬ 

νασίου και Ίωάααφ έν έτει <ςω\ς ( = 1388) οι καί κτήτωρες. 

1 Βλ. επιγραφήν επί μαρμάρου άνωθεν τής θύρας τής άγούσης από τοΰ εξωνάρθη- 

κος είς τον ναόν: β' Ανοικοδομήθη δ πάνσεπτος οντος ναός τής Αίεταμορφωσεως τοΰ ΚΗ.Ι.Χ· 

δια συνδρομής καί κόπον τών παρευρισκομένων αδελφών ζνγ' (1545). πρβλ. καί γραπτήν 

επιγραφήν άνωθεν τής κεντρικής πύλης τοΰ νάρθηκος έσωτερικώς: -/-Άνηγέρθη εκ βάθρων 

καί άι'ιστορήθη δ πάνσεπτος ούτος ναός.. . <5<ά συνδρομής καί κόπον τών ευρισκομένων αδελ¬ 

φών ήγονμενενοντος κνρον Συμεών ίερομονάχου επί έτους £ξα' ( = 1552) έν μ. Νοεμθριω 

Η' ινδ. ια. Ό ηγούμενος Συμεών είναι τό σπουδαιότερον μετά τούς κτίτορας πρόσωπον, 

οΰτινος ή δράσις έν Μετεώροις ήτο ευεργετικότατη, έπ’ αΰτοΰ δέ κυρίως συνετελέσθη- 

σαν αϊ μεγάλαι έπισκευαί ή ανοικοδομήσεις καί άλλων Μονών. 

3 Πβλ. αψίδα τοΰ ναοΰ έν Μέρβακα τής Άργολίδος, ιδία δέ ιών ναών: Κάτω Πανα¬ 

γιάς νΑρτης, Παναγίας Βελλάς παρά τό Βονργαρέλι κ. α. έν Μϊΐΐθΐ, Βοοίε 

βίο. Ρ3ΓΪ3, 1916, σελ. 258 κέ. είκ. 118-121, βλ. καί Α. Όρλάνδου, Παναγία Βελλάς 

(1281) έν Ηπειρωτικών Χρονικών τόμω Β'-1927- σ. 156 κέ. είκ. 4 καί 6 πρβλ. αυτόθι 

είς σ. 217 τήν ίδιάζουσαν δι’ ΰψηλοΰ μαιάνδρου διακόσμησιν τών βυζαντινών μνη¬ 

μείων Άρτης κ.ά. Είκ. 14. Κάτοψις, τομή καί ανατολική όψις 

τοΰ Καθολικού τής Μ. αγίας Τριάδος. 
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Τον αυτόν περίπου τύπον προς τον αρχικόν ναόν του κυρίως Μετεώρου 

καί άνάλογον τοιχοδομίαν εχει καί τό Καθολικόν τής Μονής Αγιας Γρια- 

5 ος, κτίσμα του έτους 1476Καί τοΰτο είναι δικιόνιος σταυροειδής μετά 
πεπιεσμένου τροΰλλου βυζαντινός ναός, εις δν προσετέθη μεταγενεστέρως 
είδος νάρθηκος, στεγαζομένου δι5 ευρείας ήμισφαιρικής οροφής (είκ. 14). 

Ή τοιχοδομία τής ανατολικής πλευράς είναι επιμελέστατη- τριπλοΰν 
(•ψευδοτρίλοβον) παράθυρον κοσμεί την αψίδα μετά ταινιών, δδόντων καί 

Είκ. 15. Ή άψίς τοϋ ναοί) τής Μ. άγ. Τριάδος. 

πλινθίνων διακοσμήσεων (σταυρών και μονογραμμάτων: ΙΟ. ΧΟ. ΝΙΚΑ 
επί του μέσου διλόβου παράθυρου — σήμερον έπεσκευασμένου — ως καί των 
μονολόβων παραθύρων Προθέσειος καί Διακονικού), διπλή δέ σειρά δδόντων 
περιθέει κάτωθεν των παραθύρων την δλην πλευράν (εϊκ. 14 καί 15)2. 

1 Βλ. την επί πλίνθου έντοιχισμένην επί τής νοτιάς εξωτερικής προσόψεως τοϋ ναοΰ 
χρονολογίαν <7^ΠΔ' =1476, προφανώς χρονολογίαν τής κτίσεως του Καθολικού, εις ο 
προσετέθη μεταγενεστέρως (ίσως κατά τα τέλη τοϋ 17ου αί. άν λάβη τις ύπ’ οψιντας 
χρονολογίας τοΰ Σκευοφυλακίου προσηρτημενού νοτίως τοϋ ι. Βήματος (,ζρΗβ 1684) 

καί την χρονολογίαν τοΰ επί βράχου λαξευμένου παρεκκλησίου αριστερά, τής εισόδου 
τής Μονής, περί οί< βλ. κατώτεροι) τό δυτικώς τοϋ Καθολικού έν εϊδει νάρθηκος μετά 
τρσυλλου κτίσμα. Όμοίως επί της αυτής πλευράς τοϋ παλαιοτέρου ναοΰ εύρίσκεται η 
επιγραφή τοϋ τεχνίτου (;) Δια χειρός Νικοδήμου μονάχον και πτωχού ρακένδυτου. 

2 Πρβλ. όμοίαν σχεδόν διάταξιν τοΰ παραθύρου τής 'ΑψΙδος καί εις ναούς Ηπείρου 

(εν Ήπειρ. Χρον. Β' σ· 156 είκ. 6). 

ί,,
ίΟ
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Είκ, 16. Κάτοψις καί τομή τοΰ Καθολικού τής Μ. Βαρλαάμ. 
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Έκτων λοιπών Μονών οί ναοί τής Μ. Βαρλαάμ καί τής Μονής 
Ρουσάνη, χτίσματα των έτών 1536 κ.ε. (Βαρλαάμ)1 καί 1545 (Ρουσάνη)2, 

ώς καί ό κατά τό έτος 1798 εκ βάθρων, ως φέρεται εν τή επιγραφή, ανα- 
καινισθείς ναός τής Μονής αγίου Στεφάνου (είκ. 17)3, έχουν τον συνήθη 

Είκ. 17. Κάτοψις τοΰ Καθολικού τής Μ. Ρουσάνη. 

αγιορειτικόν τύπον μετά τρούλλου, χορών και ευρέος τετραγώνου νάρθηκος, 

ώς καί τό κατά τό 1545 άνεγερθέν Καθολικόν του κυρίως Μετεώρου^ Τά σχή- 

1 Βλ. γραπτήν επιγραφήν τοΰ κυρίως ναοΰ: ή’Ανηγέρϋη εκ βάθρων καί άνεκαινίαθη 
ό θείος καί πάνσεπτος ναός τής σεβάσμιας Μονής των άγ. Πάντων παρά των όσιωτάτωνέν 
ίερομονάχοις καί ανταδέλφων κνρον Νεκτάριον καί κνρον Θεοφάνονς έν ετει ,αφμη' = 1548 

(ζνξ') άνεκαινίοθη αφχ' (1780). Πρβλ. ϊδίφ επιγραφήν επί πλίνθου ένιοιχισμένης έπι 
τοΰ β. πύργου: / Νεκτάριος καί Θεοφάνης οί καί κτήτορες έτους ,ζμδ' (1536), καί επιγρα¬ 

φήν επί τήα άψΐδος: ή Νεκτάριος καί Θεοφάνης ιερομόναχοι καί κτίτορες εξ'Ιωαννίνων οί 
Άψαράδες- έτος ,ζν (1542) Ινδ. ιε . βλ. καί τάς λοιπής έπιγραφάς άνιστορήσεως κλπ. εν 
Ν. Γιαννοπούλου, Μετέωρα, δ. Λ. ο. 70 κέ. Έκ των επιγραφών τούτων θά ήδύνατο 
νά συναχθή δτι ή κτίσις τοΰ νυν Καθολικού ήρξατο το; 1536 καί συνετελέσθη τφ 1549, 

ανακαινίσεις δέ έγένοντο τφ 1780. 
7 Βλ. γραπτήν επιγραφήν επί υπερθύρου τοΰ Νάρθηκος: /'ΙστορήΟη ο πάνσεπτος και 

θείος ναός οντος τής Μεταμορφώοεως διά συνδρομής... ηγουμένου Αρσενίου επί έτους, ,ζξθ'. 

= 1561- αΰτη δμως άναφέρεται είς την άνιστόρησιν διά την κτίσιν έχομεν, ώς γνωστόν, 

τήν Διαθήκην τών κτιτόρων Ήπειρωτών μοναχών Μαξίμου καί Ίωάσαφ, άναγράφουσαν 

έτος κτίσειος τφ 1545 (έν χειρογρ. Έθν. Βιβλ. ύπ’ άρ. 1465). 
5 Πρβλ. τήν επί εντοιχισμένης επί τής β- πλευράς τοΰ καθολικού πλακός επιγραφήν: 

Ϋ'Ανηγέρθη όκ θεμελίων μψ^η' (=1798) ή πάνσεπτος εκκλησία τον άγ. Χαραλάμπονς διά 
συνδρομής κλπ. πρβλ. καί λοιπάς έπιγραφάς έν Γ ιαν ν ο π ο ύ λ ου, Μετέωρα, έ. ά. σελ. 

62 κέ-, περί τής κτίσεως τής Μονής ταύτης βλέπε τήν κατωτέρω περιγραφήν των παρεκ- 

κλησίων τών Μονών. 
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ματα τών Καθολικών τούτων — κατόψεις καί τομαί—διακρίνονται εις τάς 
είκ. 16, 17 καί 19 (πρβλ. καί Καθολικόν τής Μ. Μεταμορφώοεως έν είκ. 13). 

Έχομεν δηλονότι έν Μετεώροις τέσσαρα Καθολικά μέ αγιορειτικόν 
τύπον αναγόμενα εις τον 16ον κυρίως αιώνα, ίδρυθέντα δέ πιθανώτατα έπί 
ήρειπωμένων κατά τό πλεΐστον (πλήν τής Μονής τοΰ κυρίως Μετεώρου) προ¬ 
γενεστέρων ναών τοΰ αΰτοΰ τύπου. Κυρίαρχων επομένως αρχιτεκτονικός 
τύπος κατά τήν μεταβυζαντινήν προ πάντων εποχήν καί έν ταϊς Μοναΐς τών 
Μετεώρων είναι ό άγιορειτικός, δν έξητάσαμεν εΰρύτερον έν τή σειρά τών 

Είκ. 18. Γενική δψις τοΰ Καθολικού τής Μ. αγίου Στεφάνου 
(από τής νοτίας πλευράς). 

Θεσσαλικών μνημείων τοΰ 14ου αί. εις τήν περί τής Μονής Τσάγεζι μελέτην 
(Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, Ε' 1928 σ. 356 κε.). Ένταΰθα μόνον παρατη- 
ροΰμεν άπλοποίησιν τοΰ τύπου καί εις τήν διάπλασιν τοΰ έσωτερικοΰ των 
(μικρότερος τροΰλλος ένεκα τής τοποθετήσεως τών τεσσάρων αΰτοΰ στηρι¬ 
γμάτων μάλλον εις τό κέντρον τοΰ ναοΰ, ώς εις τούς ελληνικούς σταυροειδείς 
ναούς έν άντιθέσει προς τούς αρχαιότερους τούς έχοντας εΰρύτατον τροΰλλον 
διά τής τοποθετήσεως τών στηριγμάτων πλησιέστερον προς τάς γωνίας τών 
χορών) καί ώς προς τάς προσθήκας είς τά άκρα τής βαρείας καί νοτίας 
πλευράς παρεκκλησίων ενιαίώς αρχιτεκτονικούς συνδεδεμένων προς τό δλον 
οικοδόμημα. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ 26 
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“Οτι προϋπήρχε τοιοΰτος τύπος καί εις τά ανωτέρω άνοικοδομηθέντα 
Καθολικά των Μονών των Μετεώρων θά ή δυνατό τις νά συναγάγη έκ προσ- 

εκιικωτέρας μελέτης του Καθολικού της Μονής αγίου Στεφάνου, οπού, υπο¬ 

θέτω, δτι τό ιερόν Βήμα μετά των εκατέρωθεν αυτοΰ υψηλών στενών τροΰλ- 

λων (πρβλ. είκ. 18) ύπέστη μόνον επισκευάς, μεγάλας ίσως, οΰχί όμως καί 
ριζικάς, ως επιφυλάσσομαι νά εΐπω αλλαχού περί τοΰτου μετά νέαν κατά 
χώραν μελέτην. 

Είκ. 20. Κάτοψις του σκευοφυλακίου τοΰ ύπεράνω τοϋ νάρθηκος 

τοΰ Καθολικού τής Μ. Μεταμορφοίσεως (βλ. σελ. 392/6). 

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ 

Εις τάς Μονάς των Μετεώρων υπάρχουν καί αξιόλογα αυτοτελή παρεκ¬ 

κλήσια, ως συνηθίζεται τούτο καί εις ετέρας Μονάς. Έκ τούτων σπουδαιό¬ 

τερα είναι: 

1) Τό παρεκκλήσιον τον άγιον Στεφάνου ε£ς τήν όμώννμον Μονήν 

(εΐκ. 21,ι). Τούτο έχει τον ρυθμόν ξυλοστέγου μονοκλίτου βασιλικής μετά νάρ¬ 

θηκος χωριζομένου από του κυρίως ναού διά τριβήλου, ως έπέζησε τό 
τρίβηλον των παλαιοχριστιανικών ναών καί εις βυζαντινός βασιλικός (πρβλ. 

βυζαντινήν βασιλικήν τής Καλαμπάκας έν Έπετηρίδι Έτ. Βυζ. Σπ. ζ" 297 κέ. 

ένθα καί τά περί συγκρίσεως τών βυζαντινών βασιλικών). Πρόβλημα παρα¬ 

μένει ή ηλικία τοΰ παρεκκλησίου τοΰτου, θεωρηθέντος ώς τοΰ άρχικοΰ ναοΰ 
τής Μονής, συμφώνως καί προς νεωτέραν επιγραφήν επί τοΰ συνεχομένου 
μεγάλου κτίσματος, ένθα λέγεται δτι τώ 1857 «άνηγέρθη εκ βάθρου τό συν¬ 

εχόμενον μέρος εκ τον Ιερόν ναοΰ τον άγιον Στεφάνου αρχαίου κτιρίου μέχρι 
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ζής οειρας τον ηγουμενικόν κλπ». Εκ τών εν τφ ναϋδριω επιγραφών διεσωθη 
ή κάτωθεν τής τοιχογραφίας τής Κοιμήσεως ύπεράνω τής θΰρας του νάρ¬ 

θηκας, ένθα υπάρχει ήμικατεστραμμένη χρονολογία , ζθ ' (;) = 1501. Αφ ετέ¬ 

ρου, ως και έν αρχή εΐπομεν, κτίτωρ τής Μονής και του Καθολικού αυτής 
φέρεται δ Αντώνιος Καντακουζηνός, εις ον αποδίδεται ο διασωθείς Κώδιξ 
ο περιέχων τάς τρεις λειτουργίας Χρυσοστόμου, Βασιλείου καί Προηγιασμένων 
μετά του ύπογράμματος: «εγράφη παρα Αντωνίου Καντακουζηνοΰ και κτητο- 

ρος του αγίου Στεφάνου πλησίον τής μεγάλης θυμής(;) όνομαζόμενον Σταγούς 
έτος αυδ'=1404» (πρβλ. καί εικόνα του Καντακουζηνοΰ του ναού Καλαμπάκας 
έν Έπετ. τής Έτ. Βυζ. Σπουδών έ. αν. σ. 313 κ.έ.). Αϊ τοιχογραφίαι του παρεκ¬ 

κλησίου τοΰτου, μεταξύ των οποίων διασφζεται και η εικών του Καντακουζη¬ 

νοΰ, θά ήδΰναντο έκ τής τέχνης των ν5 άναχθώσιν εις τα τέλη τοΰ 15ου αι. 

καί έξης καί τό παρεκκλήσιον νά θεωρηθή ώς κτίσμα των αρχών ή των μέσων 
τοΰ αίώνος τοΰτου. Άν όμως τούτο έκτίσθη άρχικώς ώς Καθολικόν τής 
Μονής ή εΰρΰτερος ναός είς ήν θέσιν υπάρχει τό σημερινόν Καθολικόν τοΰ 

άγ. Χαραλάμπους, τοΰτο έλπίζομεν προσεχώς νά διευκρινίσωμεν. 

2) Τό παρεκκλήσιον Προδρόμου τής Μονής Αγίας Τριάδος. Τοΰτο 
εύρίσκεται παρά την άνοδον αριστερά τώ είσερχομένφ είς την Μονήν, λαξευ- 

μένον επί τοΰ βράχου είς σχήμα κυκλικού ναϋδρίου μετά δόλου (τοίοπά^ 

βλ. είκ. 21 ?), κοσμείται δέ καί διά τοιχογραφιών. Κατά την γραπτήν άνω¬ 

θεν τής εισόδου επιγραφήν «άνηγέρθη καί άνεζιογραφήθη...έπι έτους, ,ζρη 
— 1682». Πιθανώς επί τής θέσεως ταΰτης ύπήρχεν ασκητήριου, δπερ οί 
αναγραφόμενοι μοναχοί (Δαμασκηνός, Ιωάννης καί Παρθένιος) μετέτρεψαν 

τφ 1682 είς παρεκκλήσιον.— 

3) Τό παρεκκλήσιον Κωνσταντίνον καί Ελένης τής Μονής Μετά- 

μορφώσεως (είκ. 20 3)- Τοΰτο κεϊται ΝΔ. τοΰ Καθολικού, είς ρυθμόν μονό¬ 

κλιτου ναϋδρίου μετά πολυγωνικού έξωτερικώς τροΰλλου επί τεσσάρων τυφλών 
τόξων στηριζομενού, κατά τό σΰνηθες σύστημα τών μικρών τρουλλωτών 
μονόκλιτων ναών, με τήν διαφοράν δτι προς Α. προστίθεται διά το ιερόν 
Βήμα ίδιος χώρος στεγαζόμενος με καμάρας, κατά τό σύστημα τών σταυροει¬ 

δών ναών. Τό παρεκκλήσιον τοΰτο, συμφώνως προς επιγραφήν έπι ασβεστο¬ 

λίθου τής βορείου πλευράς, ίδρΰθη τώ 1789 (Βλ. Ν. Βέην, εν Βυζαντίδος 

τόμφ Α'. σ. 595). 
4) Τό παρεκκλήσιον των Τριών Ιεραρχών τής Μονής Βαρλαάμ. 

Τοΰτο εύρίσκεται ΝΔ. τής Μονής καί είναι έκτισμένον είς ρυθμόν εύρείας 
ξυλοστέγου μονοκλίτου βασιλικής, κοσμούμενης καί δι’ άξιολόγων τοιχογρα¬ 

φιών τοΰ έτους 1637, συμφώνως προς τήν επί τοΰ βορείου τοίχου μακράν 
επιγραφήν, έν ή αναγράφεται ως έτος κτίσεως αυτού το 1627. Τό αυτό έτος 
αναγράφεται καί επί πλίνθου εντοιχισμένης εν τή αψίδα τοΰ παρεκκλησίου 

(πρβ. Ν. Γιαννόπουλον, ’Ένθ’ άν. σ. 73 κέ.). 

V 
ι 

. ϊ 

Είκ. 21. Αριστερά: Κάτοψις καί τομή κατά πλάτος τοΰ παρεκκλησίου άγ. Στεφάνου. 

Δεξιά 1) κάτω: παρεκκλήσιον τοΰ Προδρόμου έν σπηλαίφ τής Μ. άγ. Τριάδος 2) 

άνω: παρεκκλήσιον Κωνσταντίνου καί Ελένης τής Μ. Μεταμορφώσειος. 
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ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ 

ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΤΕΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

Συγχρίνοντες τάνωτέρω μνημεία των Μετεώρων προς βυζαντινά κα'ι 
μεταβυζαντινά χτίσματα άλλων χωρών, βλέπομεν δτι συνδέονται τά αρχαιό¬ 

τερα μετεωριτικά μνημεία στενώτερον και ως προς τον αρχιτεκτονικόν των 
ρυθμόν κα'ι ως προς τάς εξωτερικός των διακοσμήσεις προς βυζαντινά κα'ι 
μεταβυζαντινά μνημεία τής Ήπειρον. Την έξήγησιν του συνδέσμου τοΰτου 
παρέχουν εις ημάς δαψιλέστατα και αΐ επί των μνημείοον έπιγραφαί και αί 
μετεωριτικά! παραδόσεις, άς έν αρχή έξεθέσαμεν. Κατά τους βυζαντινούς 
χρόνους οί οικείοι τού κτίτορος τού Μετεώρου βασιλέως-μοναχού Τίϋάσαφ 
ή σαν μέλη τής οικογένειας των Δεσποτών τής Ηπείρου ή εζησαν έν Ήπείρφ 
(ή μήτηρ τού Τωάσαφ ήγεμον'ις Μαρία ήτο θυγάτηρ τού δεσπότου τής 
Ηπείρου Τωάννου Δούκα Παλαιολόγου, ή αδελφή δέ τού Τωάσαφ Μαρία 
’ Αγγε/ιΐνα Δούκαινα Παλαιολογΐνα έζησεν έν Ήπείρφ νυμφευθεΐσα τον 
ηγεμόνα αυτής Θωμάν). Κατά δέ τούς μεταβυζαντινούς χρόνους κτίτορες ή 
άνακαινιστα! τών Μονών τών Μετειορων άναδεικνύονται κατά τό πλεϊστον 
Ήπειρώται (Νεκτάριος κα'ι Θεοφάνης οί Άψαραδες έξ Τωαννίνων, κτίτορες 
τής Μ. Βαρλαάμ, οί Ήπειρώται ιερομόναχοι Μάξιμος και Τωάσαφ, κτίτορες 
τής Μονής Ρουσάνη κα'ι καθεξής). 

Επομένως ο ισχυρισμός παλαιοτέρων κα'ι νεωτέρων ερευνητών τών 
Μονών τών Μετεώρων (ώς τών Ούσπένσκη, 3Αδαμαντίνου κ.ά.)1 περ! σχέσεως 
και τής μετεωριτικής τέχνης προς την σερβικήν ούδαμοΰ παρατηρειται, λεπτό* 

μερεστέρα δέ έξέτασις και τής ζωγραφικής τών ναών έλπίζομεν οτι θ’ από¬ 

δειξη δτι κα'ι αυτή είναι κατά τό πλεϊστον έργον ήπειρωτών ζονγράφων. 

Στενωτάτην αρχιτεκτονικήν συγγένειαν προς τούς ναούς τής πρωτευού- 

σης τού Δεσποτάτου τής Ηπείρου, την "Αρταν, παρουσιάζει και 6 μή συμπε- 

ριληφθε'ις έν τή σειρά τών ύφ’ ημών έξετασθέντων θεσσαλικών μνημείων 
ναός τής Πόρτα Παναγιάς πλησίον τών Τρικκάλων, ό τύπος τού 
οποίου — σύνθεσις σταυρεπίστεγου και σταυροειδούς — ώς και πλεϊσται αρχι¬ 

τεκτονικά! λεπτομέρειαι κα'ι διακοσμήσεις είναι όμοιόταται μέ τον ναόν τής 
Κάτω Παναγιάς τής "Αρτης. Ή βασιλική τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου έν 
Καλαμπάκρ, ώς αναγόμενη εις τον 11ον αιώνα έχει κοινούς χαρακτήρας μέ 
τήν Μακεδονίαν (Καστοριάν) άφ5 ενός κα! την "Ηπειρον ("Αρταν) άφ3 ετέρου, 

ώς εΐδομεν εις τήν προηγηθεΐσαν τών Μονών τών Μετεώρων μελέτην. 

1 Βλ. Πορφυρίου Ούσπένσκη, Αποδημία εις τάς μονός τών Μετεώρων κλπ. 

τφ 1859, έκδ. διττοί! (ρωσσ.) Πετρούπολις, 1896, πρβλ. και Α. Αδαμάντιου, Πρακτ. 

*Αρχ. Εταιρείας τοϋ έτους 1909 σ. 220, 225, 235, 242-3 κ. ά. 
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Β' ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

(Τοιχονραφίαι καί φορηταί εικόνες) 

Εις τά Καθολικά και τά παρεκκλήσια τών Μονών τών Μετεώρων υπάρ¬ 

χουν άξιολογώταται χρονολογημένοι τοιχογραφίαι ώς κα! παλαια! φορητά! 

εικόνες, περ! τών οποίων δλίγας μόνον λέξεις λέγομεν ενταύθα. 

Καί πρώτον δσον αφορά εις τον εϊκονογραφ ικόν κύκλον τών τοι¬ 

χογραφιών. ούτος είναι συνήθης βυζαντινός (δογματικός και εορταστικός), 

ακολουθούν δέ κα! αί τοιχογραφίαι τήν διάταξιν τών άγιορειτικών κυρίως 
ναών. Εις τον τροΰλλον δεσπόζει ό Παντοκράτωρ δορυφορούμενάς υπό αγγέ¬ 

λων και προφητών μετά τών τεσσάρων Ευαγγελιστών εις τά· σφαιρικά τρί¬ 

γωνα, επί τής 'Αψΐδος είκονίζεται ή Πλατυτέρα, ή Θεία Λειτουργία κα! οί 
ιεράρχαι, εις τάς καμάρας δέ τούς χορούς και τούς τοίχους διανέμονται άνε- 

πτυγμέναι αί σκηναί τού Δωδεκαόρτου, εγκόλπια προφητών κα! αγίων κα! 

κάτωθεν αί ολόσωμοι εικόνες, κατ’ άγιορειτικήν σειράν. Εις τούς χορούς αί 
παραστάσεις είναι μεγαλοπρεπείς κα! έκτεταμέναι, κατ’ εξοχήν δέ εις τούς 
χορούς τού Καθολικού τής Μονής Βαρλαάμ, οπού ή Σταύρωσις και ή Ταφή 
λ. χ. καταλαμβάνουν όλόκ?ιηρον τον αριστερόν χορόν αναπτυσσόμενοι εις οκτώ 
σκηνάς (Μαστίγωσις, φρουρά σταυρώσεως έφιππος, Έλκόμενος, οί βαστάζον- 

Είκ. 22. Ό Άναπεσών τής Μ. Μεταμορφώσεως {κάτα> ή επιγραφή τής άνιστορήσείος), 
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τες τούς σταυρούς, κλΧμαξ, άνοδος εις τον σταυρόν, άποκαθήλωσις, -θρήνος) 

και καθεξής. 

Εις τό νεώτερον Καθολικόν τής Μονής Μεταμορφώσεως ή Σταύρωσις 
άπλούται έπί τού δυτικού τοί¬ 

χου άνωθεν τής Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκου (ή θέσις τής 
όποιας κατά κανόνα και εις 
άγιορειτικούς ναούς είναι εν¬ 

ταύθα) καί κάτωθεν αυτής ό 
Άναπεσών μετά τής επιγρα¬ 

φής τής άνιστορήσεως, ώς εί- 

κονίζεται εις την παρατιθέμε¬ 

νη ν ενταύθα εικόνα (είκ. 21). 

Επίσης αξιοσημείωτος 
είναι ή παράστασις τής Δεή- 

σεως έν Μετεοίιροις, είκονιζο- 

μέν?] συνήθως είς τούς πεσ¬ 

σούς τούς βαστάζοντας τον 
τροΰλλον τού κυρίως ναού. 

Χαρακτηριστική είναι εις την 
σκηνήν ταυτην ή επιγραφή 
τής Θεοτόκου δεόμενης: «Ή 
Π α ρ ά κ λ η σ ι ς ». Τό ώραιό- 

τερον δε δείγμα τής Παρα- 

κλήσεως των Μετεώρων κρα- 

τουσης εΐλητάριον παρέχει ή 
προσαγομένη είκών (εΐκ. 22), 

τοιχογραφία επί τού δεξιού 
ανατολικού πεσσού τού πα¬ 

λαιού Καθολικού τής Μ. Με¬ 

ταμορφώσεως, τμήμα ίσως τού 
παλαιού κτιστού τέμπλου. 

Άλλα καί ή διάταξις των 

τ» η* τ ' ’ ■ ~ ~ \ ~ ν σφζομένων τοιχογραφιών τού Εικ. 2ο. τοιχογραφία επι πεσσού του παλαιού Κα- . , ~ ~ 

Οολικοΰ τής Μ. Μεταμορφιόσεως: τής Θεοτόκου ναρθηκος (τής Μονής Βαρ- 

δεομένης μετά τής επιγραφής. «Ή Παράκλησις». λαάμ λ. χ.) αν καί διαφόρων 
χειρών έχει ενότητά τινα. Έπί 

τού τροΰλλου είκονίζεται ό Χριστός ολόσωμος εντός δόξης (ιιιειιοΙογΙε), έπί τής 
ανατολικής πλευράς άπλούται ή μέλλουσα Κρίσις, έπί τής βόρειας ό Σισώης, 

μαρτυρία δέ αγίων, ολόσωμοι παραστάσεις καί σπάνιαί τινες σκηναί (ώς τής 
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Θεοτόκου τού πάθους μέ τούς εκατέρωθεν αυτής: Συμεών κρατούντος τον 
σταυρόν καί τού προπάτορος Άδάμ προσερχομένου έν στάσει δεήσεως είς 
τό βρέφος Ίησούν)1 διανέμονται είς τάς καμάρας και λοιπά μέρη τού εύρυ- 
χώρου νάρθηκος. 

Προκειμένου περί τής τέχνης των τοιχογραφιών τούτων έχομεν εις αυτός 
άδιάσπαστον την σειράν τής ζωγραφικής από τού 14ου μέχρι τού 19ου αίώνος. 

Είς τήν Ύπαπαντήν ολόκλη¬ 

ρος ό μικρός ναΐσκος διασώζει 
καλώς διατηρούμενος τοιχογρα¬ 

φίας των μέσων τού 14ου αίώνος 
(1367) είς τεχνοτροπίαν λαϊκήν 
ανατολικήν, δπως αύτη διαπλάσ- 

σεταϊ κατά τον 140ν αιώνα, οπότε 
λαμβάνει μέν αύτη τα νέα στοι¬ 

χεία τής παλαιολογείου τέχνης, ως 
είναι ή γραφικότης, τό υψηλόν 
καί έκτεταμένον τοπείον, καί τά 
πολλά άρχιτεκτονήματα, αποδίδει 
όμως αυτά μέ τον παλαιόν τρό¬ 

πον τής ανατολικής τέχνης είς έν 

έπίπεδον καί χωρίς ενιαίαν κλί¬ 

μακα τών προσώπων. 

Τό παλαιόν Καθολι¬ 

κόν τού Μετεώρου καί τό 
παρεκκλήσιον τής Μονής 

τού Αγίου Στεφάνου δια- 

σφζουν τοιχογραφίας ιού 15 ου 
αίώνος, τό μέν πρώτον τού έτους 

Είκ. 24ΛΤοιχογραφίαι τριών στρατ. αγίων. 

1484, τό δέ δεύτερον προ τού έτους 1501. Αΐ τοιχογραφίαι αύται είναι άξιο- 

λογωταται διά τήν τέχνην των καί διότι ιά δείγματα τής εποχής αυτής είναι 
σπάνια. Μέ πολλήν επιμέλειαν είναι είργασμένοι, οπούς συνήθως, οί όλόσοομοι 
άγιοι είς τά κάτω μέρη τού ναού, τά πρόσωπα τών οποίων διατηρούν ακόμη 
πολύ άπο τήν λεπτότητα τής έκτελέσεως καί τήν δΰναμιν τής έκφράσεως τής 
παλαιολογείου τέχνης· είς τάς στάσεις των όμως και τά ενδύματα αρχίζει νά 
ύπερισχύη ή σχηματική διακοσμητικότης τής μεταβυζαντινής τέχνης. Εις τάς 

1 Διά τήν ερμηνείαν τής σκηνής τούτης βλ. Α. Ξυγγοπούλου, Μίαείκονογραφική 

σύνθεσις έκ Μετειόρων είς τό Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος, έτος 1924 σελ. 395 

κ.έ. Ό κ. Ξυγγόπουλος, είδικώς εσχάτως μελετήσας τήν ζωγραφικήν τών Μονών τών 

Μετεώρων, θά έκδώση προσεχώς τάς τοιχογραφίας αυτών, 
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σκηνάς του Δωδεκαόρτου του αυτού ναοΰ ή ελευθερία των στάσεων καί ή 
σφοδρότης των κινήσεων ενθυμίζει τον Ι40ν αιώνα, άλλ3 ή έκτέλεσις είναι 
ταχεία καί αμελής, ενώ τα δευτερεύοντα πρόσωπα ζωγραφίζονται μέ τραχεΐαν 
άδρότητα. Έκ των τοιχογραφιών τούτων προσάγω ενταύθα ώς δείγματα, πλήν 
τής ανωτέρω παρατεθείσης δεόμενης Θεοτόκου: τής Παρακλή σεως (είκ. 22) 

καί του κτίτορος Τωάσαφ (εικ. 1) καί τάς εικόνας στρατιωτικών άγίοιν 
(μετά των επιγραφών: άγιος Γεώργιος ό Καππάδοξ, άγ. Δημήτριος ό Μέγας 
Δούξ καί άγ. Θεόδωρος.ό Στρατηλάτης) μέ μάκρους μανδύας καί ιδιορρύθμους 

πίλους θεωρηθέντας ώς σέρβικούς (είκ. 24)1, καίτοι ομοιον πίλον βλέπομεν 
καί εις μωσαϊκά ναών τής Κωνσταντινουπόλεως2. 

Τό Καθολικόν τής Μονής Βαρλαάμ διασώζει άριστα δείγματα τοιχο¬ 

γραφιών τών μέσων τού 160,υ αί. (1548), διακρινόμενα διά την ιδιάζουσαν 

1 Βλ. Α. Αδαμάντιου εις Πρακτικά Άρχ. Έταιρ. 1909, σ. 248. Ό Α. ακολου¬ 

θών παλαιοτέρους ευρίσκει σερβικήν έπίδρασιν είς την καθόλου τέχνην τών Μετεώρων. 

5 Έν Καχριέ Τζαμί λ. χ. τον πίλον τοΰ Κυρηνίου εις την σκηνήν τής άπογραφής 

τοΰ Ιωσήφ καί τής Θεοτόκου- πρβλ. Ρ. 8 οΐιπιΐίί:, Καχριέ Τζαμί, Μόσχα, 1906, ρωσσ. 

Πίν. XXXII, Ν0 89. 

Είκ. 25. Ίεράρχαι καί άγγελος τής άψΐδος του Καθολικού τής Μ. Βαρλαάμ. 
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προσωπικότητα τού ζωγράφου. Μέρος αυτών άνεκαινίσθη, συμφώνως προς 
επιγραφήν, τφ 1780. Ό νάρθηξ έζωγραφήθη υπό άλλων ζωγράφων: τον 
Γεώργιον ιερέα καί σακελλάριον Θηβών καί τον αδελφόν αυτού Φράγκον 
τφ 1566, τή χορηγία τού επισκόπου Βελλάς εξ ού θά ή δυνατό ϊσως νά 
πιστωθή σχέσις τής τέχνης των προς ήπειρωτικάς τοιχογραφίας. Ώς δείγμα 
τής ζωγραφικής τού Καθολικού τούτου προσάγω ενταύθα τμήμα τοιχογραφίας 
εκ τής δεξιάς σειράς τών εν τή κόγχη τού ιερού Βήματος ιεραρχών καί 
Αγγέλου κρατοϋντος ριπίδια (είκ. 25), είργασμένων μέ την δύναμιν καί στα¬ 

θερότητα την διακρίνουσαν κατ’ εξοχήν την Κρητικήν σχολήν είς τά μετά 
μαργαριτών έστολισμένα άμφια τών 
ιεραρχών καί τού αγγέλου ό βαθμός 
τής σχηματικής διακοσμητικότητος 
είναι μεγαλύτερος καί δ όγκος τού 
σώματος αποδίδεται δλιγώτερον 
παρά είς τάς κεφαλάς. 

Τυπικό έργα τού 16ου καί 17ου 
αίώνος αντιπροσωπεύονται είς τάς 
τοιχογραφίας τών Μονών Ρουσάνη 
(1561) καί 'ΑγίαςΤριάδος (1692 κ.έ.), 

τού παρεκκλησίου τών Τριών Τεραρ- 

χών τής Μονής Βαρλαάμ (1638), 

τού νάρθηκος τής Μονής Υπαπαν¬ 

τής (1784), τού νάρθηκος τής Μονής 
'Αγίας Τριάδος (1741) κλπ. 

Ούτως είς τάς τοιχογραφίας τών 
ναών τών Μετεώρων δύναταί τις νά _ ... _ .. „ , , 

, , / Εικ. 26. Φορητη εικων της Μ. Βαρλααμ. 
παρακολούθηση τήν βαθμιαίαν έξέ- 

λιξιν ολοκλήρου τής μεταβυζαντινής ζωγραφικής, δπως καί είς τό “Αγιον 
’Όρος καί νά σπουδάση βήμα προς βήμα τήν συνέχισιιν τών τύπων, τον 
π?ιθυτισμόν τών θεμάτων καί τήν προϊούσαν σχηματικότητα τής τεχνοτροπίας. 

Άξιολογώταται είναι εις τά Μετέωρα καί αί πολλαί παλαιαί φορηταί 
εικόνες Τέμπλων καί Προσκυνηταράον τών Καθολικών καί παρεκκ?.ησίων, 

ώς καί αί έν τοΐς σκευοφυλάκιοις φυλασσόμενοι. Πλήν τών έξετασθεισών 
ήδη εικόνων τού 14ου αίώνος τής Θεοτόκου μετά τής προσωπογραφίας τής 
Μαρίας Παλαιολογίνης, καί τού τριπτύχου τής Δεήσεως τού σκευοφυλακίου 
τής Μ. Μεταμορφώσεως1, σπουδαία διά τήν τέχνην της είναι καί ή προσ- 

1 Βλ. Βέη, Μετειόρου πίναξ αφιερωθείς υπό τής βασιλίσσης Παλαιολογίνης έν 

Άρχ. Έφημ. 1911 σελ. 177 κέ. πρβλ. καί Α. Ξυγγοπούλου, Βυζαντιναί εικόνες 

έν Μετειοροις, έν Άρχ. Δελτίω τόμ. 10 ■ 1926 σελ. 35 κέ· Είς τάς άρχαιοτέρας ταύτας 
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αγόμενη ενταύθα εντός ξυλόγλυπτων τόξων μετά συνεχομένου πλαισίου εικων 
τής Μ. Βαρλαάμ των στρατιωτικών αγίων Θεοδώρου του Τήρωνος και Θεο¬ 

δώρου του Στρατηλάτου φορούντων διακοσμητικωτάτους μάκρους μανδύας και 
τούς ιδιορρύθμους πίλους (είκ. 26), ούς εΐδομεν ανωτέρω και εις τοιχογραφίας. 

Ή λεπτότης τής επεξεργασίας τής πλάσεως των προσκόπων, ή ευρεια διακο- 

σμητικότης του σώματος εις τάς στάσεις καί τό ένδυμα και ή σεμνή χάρις 
την οποίαν αποπνέουν δεικνύουν αναλογίας μέ τάς τοιχογραφίας του παλαιού 
Καθολικού των Μετεώρων επομένως καί ή εικών αύτη δεν δύναται νά θεα>- 

ρηθή μεταγενέστερα τού 15ου αΐώνος. Εις την αυτήν εποχήν θά ήδύνατο 
ίσως ν’άναχθή καί αξιόλογος εικών τού άγ. Δη μητριού εφίππου τής Μ. άγ. 

Στεφάνου μετά τής επιγραφής: ό άγ. Δη μητριό: ο Μέγας Δούξ. Αΐ λοιπαι 
εικόνες ανάγονται εις τον 16ον αΐ. καί εξής (μεταξύ τούτων καί αξιόλογοι 
εικόνες: τής Θεοτόκου τύπου Πλατυτέρας μετά προτομών Αποστόλων, 

'Ιεραρχών καί αγίων τού Τζάνε φυλασσόμενη εν τώ Καθολικφ τής Μ. Βαρ¬ 

λαάμ τού έτους 1668 καί τού Ιησού ώς ’Άκρας Ταπεινώσεως τού έτους 167. 

έν τώ Σκευοφυλάκιο) τής Μ. άγ. Στεφάνου). Ή έξέτασις των εικόνων αυτών 
συμβάλλει τά μέγιστα εις τήν κατανόησιν τής άσκηθείσης καί εις τάς Μονάς 
τών Μετεώρων ζωγραφικής φορητών εικόνων, ήτις επηρεάζει καί τάς τοιχο¬ 

γραφίας (πρβλ. λ.χ. τοιχογραφίας κτιτόρων εις τούς πεσσούς τού Καθολικού 

τής Μ. Βαρλαάμ κ. ά.). 

φορητός εικόνας τών Μονών δέον νά συμπεριληφθή καί ή φυλασσόμενη νϋν έν τώ 

Βυζαντινή) ναφ τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου έν Καλαμπάκφ διπλή εικών (Σταυρώσεως 

καί Κοιμήσεως τής Θεοτόκου), εκλεκτόν Ιργον τής τέχνης τής εποχής τών Παλαιολό- 

γων, περιγραφήν καί τεχνικήν άνάλυσιν τής οποίας βλέπε είς τήν περί τής βυζαντινής 

βασιλικής τής Καλαμπάκας ήμετέραν μελέτην έν Έπετηρίδι τής Εταιρείας Βυζαντ. 

Σπουδ. τόμ. Τ' (1929), σ. 313 κ.έ. Έκ τών εικόνων τούτων, αιτινες έχουσιν ιστορικήν καί 

καλλιτεχνικήν αξίαν, τό τρίπτυχον τής Δεήσεως τοΰ σκευοφυλακίου τής Μονής Μετα- 

μορφώσεως έχει καί λειτουργικήν σημασίαν, καθόσον είναι έκ τών σπανιότερων δειγμά¬ 

των χρησιμοποιήσεως φορητών εικόνων επί τοϋ Επιταφίου κατά τό Μ. Σάββατον, λει¬ 

τουργική συνήθεια ?>.ησμονηθεΙσα είς μεταγενεστέρους χρόνους. 

Είκ- 28. Πινάκων φαγεντιανόν 17ου αίώνος έκ τών εντοιχισμένων είς 

τον νάρθηκα τοϋ Καθολικού τής Μ. Μειαμορφώσεοις Μετεώρου. 

Είκ. 27. Επιτάφιος τής Μ. Μεταμορφώσεως. 

Γ' ΚΕΙΜΗΛΙΑ 

Έκ τών κειμηλίων τών Μονών τών Μετεώρων, ήτοι ξυλόγλυπτων μετά 
έσμαλτωμένων πλαισίων σταυρών, λειψανοθηκών αργυρών μετ* αναγλύφων 
εικόνων καί διακοσμήσεων, λειτουργικών καί μοναστηριακών καθόλου σκευών, 

αμφίων παντός είδους και άλλων1, φυλασσόμενων έν τοΐς σκευοφυλακίοις 
αυτών {καί κατ’ εξοχήν τής Μεταμορφώσεως καί τού Βαρλαάμ), προσάγω 
ενταύθα επιτάφιον χρυσοκέντητον επί πρασίνου όλοσηρικού βάθους τού έτους 
1620, αφιέρωμα τεσσάρων μοναχών, ώς ή κάτωθεν τών παραστάσεων επι¬ 

γραφή αναγράφει. Ή εν πλαισίω μακρά έμμετρος επιγραφή, συνήθης καί 

1 Κατάλογον κατά τό μάλλον ή ήττον πλήρη τών κειμηλίων τών Μονών τών Μετεώ¬ 

ρων παρέχει ό Γιαννόπουλος είς τό καί ανωτέρω πολλάκις μνημονευθέν εργον του περί 

Μετεώρων κατά τήν περιγραφήν έκάστης Μονής. Τάς άξιολόγους επί τών κειμηλίων 

τούτων έπιγραφάς πρβλ. καί έν Βυζαντίδι, "Ενθ’ άν. σ. 600 κέ. Ή Εφορεία βυζαντινών 

αρχαιοτήτων έχει καταρτίσει νΰν πλήρη κατάλογον τών κειμηλίων, κατέχει δέ έκαστη 

Μονή άντίγραφον αύτοΰ. Εσχάτως, προνοία τοϋ Σ. Μητροπολίτου Τρίκκης κ. Πολυ¬ 

κάρπου, φυλάσσονται τά κειμήλια είς προθήκας έν ίδίοις Θησαυροφυλακίοις. 
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εις ετέρους επιταφίους Μονών,1 άρχεται διά των στίχων: «Τήν^φοβέραν σου 
βασιλεύ, δευτέραν παρουσίαν, πίστει καί πόθφ προσδοκώ εξίσταμαι και 

τρέμω...» Εις τό άξιόλογον τοΰτο άμφιον είκονίζονται τά πρόσωπα του επι¬ 

ταφίου Θρήνου, έχοντα στάσεις συνήθεις καί εις τοιχογραφίας καί φορητάς 
εικόνας τής Κρητικής σχολής τοϋ 16ον αίώνος (πρβλ. λ. χ. τοιχογραφίας των 
Μονών του Άθω: Λαύρας, Διονυσίου κ.ά.), με την Παναγίαν καθημένην και 
κλίνουσαν άνωθεν τής κεφαλής του Χριστοί- καί τάς γυναίκας (Μάρθαν καί 
Μαγδαληνήν) θρηνφδοΰσας. Αι λοιπαί παραστάσεις — αρχάγγελοι, χερουβείμ, 

προφήται (Δαβίδ, Ιερεμίας, Μωϋσής καί Ήσαίας), σύμβολα Ευαγγελιστών 
— είναι δηλωτικά τής μυστικής έννοιας τής σκηνής καί διατίθενται μέ διαυγή 
συμμετρίαν καί εις ώραίαν διακοσμητικήν σχέσιν προς τον κεντρικόν όμιλόν. 

Ό επιτάφιος —ύφασμα, σΰμβολον ώς γνωστόν, τής σινδόνης η του 

λίθου του έπιτεθέντος επί του μνήματος του Χρίστου, προσέλαβε κατά τους 
εσχάτους βυζαντινούς χρόνους από λειτουργικοί» άμψίου την μορφήν λαβάρου 
μετά χρυσοκεντήτων εικόνων σχετικών προς την ταφήν του Ίησου προβαλ- 

λομένου προς προσκυνησιν κατά την Μ. Παρασκευήν 2. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕβΣ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Συμπληροΰντες διά τής προκειμένης μελέτης την έξέτασιν των θεσσαλι- 

κών μνημείων του ΙΓ' καί ΙΔ' αίώνος, έπεκταθεΐσαν κατ’ ανάγκην καί εις 
τας μεταβυζαντινός ανακαινίσεις καί έπισκευάς αυτών, δυνάμεθα νυν νά συμ- 

περάνωμεν τάκόλουθα. 
Τά θεσσαλικά μνημεία δεν παρουσιάζουν ένιαίαν μορφήν τέχνης αλλά 

είναι αντιπροσωπευτικά χτίσματα τών κυριωτέρων αρχιτεκτονικών τύπων 
τών άναπτυχθέντων εις τά σπουδαιότερα καλλιτεχνικά κέντρα τής τελευταίας 

περιόδου τής βυζαντινής τέχνης. 
Ούτως ενώ τά Μετέωρα καί ή Πόρτα Παναγιά συνδέονται, ώς εϊδομεν 

ανωτέρω, μέ τά μνημεία του Δεσποτάτου τή ς Ή πείρ ου, ή Μονή τοϋ 
Τσάγεζι συνδέεται μέ την Άθων ιτικήν σχολήν (τά χαρακτηριστικά γνω¬ 

ρίσματα τής οποίας διεγράψαμεν εν τή περί τής Μονής τοϋ Τσάγεζι μελέτη) 

καί ή Μονή τής Όλυμπιωτίσσης τής Έλασσώνος (βλ. Επετ. Δ σ. 315 κε.) 

συνδέεται μέ την σχολήν τής Μακεδονίας. Τά κυρία χαρακτηριστικά 
τής σχολής τής Μακεδονίας (ύψηλαί άναλογίαι, κυματοειδείς απολήξεις τών 

ι Βλ. Βυζαντίδα, "Βνθ* άν. σ. 622, ένθα συν τή μεταγραφή τής επιγραφής προσ- 

άγονται καί αί αλλαχού άπαντώσαι. 
* Περί τοϋ αμφίου τοΰ επιταφίου βλ. Μ ί 11 β I, ΚβοΒετοΙιεδ ευν ί’ίοοηο§τ&ρ1ιΧ6 άε 

1*Εν*η§ί1β, Ραπε. 1916, σελ. 500 κ.έ. πρβλ. σχετικά τινα καί εις νεωστί έκδοθεΐσαν 

μελέτην τής Κ«« νεηείϊα Ο ο η Ι/ίηίΙυεηοβ άη Οταπιβ «Χριστός πασχών» βιιγ 

Ι’&γΙ οΙΐΓέΙϊεη ά’ Οπβηί, Ρ&πε, 1961, σ. 95 κέ. 

Βυζαντινά μνημεία τής Θεσσαλίας ΙΓ' και ΙΔ' αίώνος. 415 

στεγών, άψιδώματα τών τοίχων, μεγάλη χρήσις ερυθρών δπτοπλίνθων εις 
την τοιχοδομίαν καί τήν διακόσμησιν, ή γραφική εν ένί λόγφ τεχνοτρο¬ 

πία εις τήν αρχιτεκτονικήν, έκπηγάζει από τήν Κωνσταντινοΰπολιν, δπου 
κατά τάς άρχάς τοϋ 14ου αίώνος παρουσιάζεται παραλλήλως λαμπρά άνθησις 
τής γραφικής τεχνοτροπίας και 'είς τήν ζωγραφικήν (πρβλ. λ. χ. τά μωσαϊκά 
τής Μ. Χώρας - Καχριέ Τζαμί Κων/πόλεως). 

Τά νέα αυτά στοιχεία τής αρχιτεκτονικής, όπως καί τής ζωγραφικής, 

είναι αληθές οτι κατακτώσιν ολόκληρον τήν παλαιολόγειον τέχνην τής ελλη- 

νικής χερσονήσου καί επηρεάζουν όχι μόνον τά μεγαλύτερα, άλλα καί τά επαρ¬ 

χιακά κέντρα δπου ήσκήθη δηλονότι αξιόλογος τέχνη. 
Ή Μακεδονία ύφίσταται τήν άμεσον έπίδρασιν τής σχολής τής πρω- 

τευοϋσης. Οί ναοί τοϋ 14ου αίώνος τής Θεσσαλονίκης, πλήν τής τοιχοδομίας, 

έχουν δλους τούς άλλους χαρακτήρας τής τέχνης τής Κωνσταντινουπόλειος. 

Επίσης οί ναοί τής σερβικής Μακεδονίας καί μέρος τών ναών τής Βουλ¬ 

γαρίας έχουν ώς βάσιν τά στοιχεία τής τέχνης τής Κωνσταντινουπόλεως, τά 
όποια δεν λείπουν καί από τήν αρχιτεκτονικήν τών ναών τοϋ Δεσποτάτου 
τοϋ Μυστρά καί τοϋ Δεσποτάτου τής Ηπείρου. Εύνόητον είναι δτι έκαστη 
χώρα αναμιγνύει τά νέα στοιχεία μέ τά ίδια εγχώρια στοιχεία καί δτι δσον 
απομακρυσμένοι είναι αί χώραι καί δσον πιστότερον εμμένουν εις τήν παρά- 

δοσιν, δπως τό “Αγιον “Ορος, τοσοϋτον ή νέα γραφική τεχνοτροπία 
τής πρωτευούσης είναι όλιγώτερον αισθητή, εις τά δευτερεύοντα δέ ευτελή 
επαρχιακά κτήρια καί λείπει εντελώςΚ 

Τά έξέχοντα βυζαντινά μνημεία τής Θεσσαλίας, άτινα αντιπροσωπεύουν 
τήν αρχιτεκτονικήν τριών κέντρων: Μακεδονίας, Ηπείρου καί Άγιου 
"Ορους, παρέχουν εις ημάς τό μέτρον τής κατά τόπους διαφοράς τών αρχι¬ 

τεκτονικών μορφών καί τύπων εις τήν βυζαντινήν τέχνην τής τελευταίας 
περιόδου. Οϋτω δέ εις τήν μεγάλην έλλαδικήν σχολήν, ήν μετά τοσαύτης 
σαφήνειας διέκρινεν ό Ο. Μίΐΐβί εις τό έργον του «Εοοίε £Γ0οςυβ άπιΐδ 
1’ΗΓοΙιίΐεοτιιτε θγζπηΐΐηε» έν άντιθέσει προς τήν σχολήν τής Κων/πόλεως, 

δυνάμεθα νά διακρίνωμεν, μετά τήν διάσπασιν τής βυζαντινής Αυτοκρατο¬ 

ρίας υπό τών Φράγκων κατά τον ΙΓ' αιώνα, μικρότερα κέντρα τέχνης, τά 
οποία αναπτύσσουν επί τή βάσει ιδιαιτέρων συνθηκών καί ιδιάζοντας αρχι¬ 

τεκτονικούς χαρακτήρας. 

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

1 Εσχάτως ό Α. Κ. 3. ο Η έ η ο ν, Ε^ΐΐεβε άε Μέδβχηνπα, δοθεί, 1932 (έν Μοηαηιεηί άε 

Ι’&Γίεπ Βιι1§&πε νοί. II) εις τήν περί τών ναών της Μεσημβρίας μελέτην του εξετάζουν 

τά μνημεία της Μεσημβρίας, τά όποια έξ ιστορικών λόγων είναι καθαρώς βυζαντινά 

έργα τής πρωτευούσης, στηρίζεται επ’αυτών, διά νά θεώρηση αύθαιρέτως κέντρον τής 

νέας τεχνοτροπίας τήν Βουλγαρίαν καί φορείς τοϋ γραφικού ρυθμοϋ τούς Σλαύους. 
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΓΛΥΦΑ 

ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Α' 

ΔΥΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟΙ ΔΙΑ ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ! ΠΛΑΚΕΣ 

Αί δυο πλάκες, ιών οποίων έπεται ή περιγραφή, παρελήφθησαν είς τό 
Μουσειον Κων/πόλεως την 13ην Ιουνίου 1923 και κατεγράφησαν εις τό 
μητρώον των μαρμάρων ύπ’ άριθ. 3978, 3979. Προέρχονται δέ Ικ του τουρ¬ 

κικοί λουτρου «Ίμραχόρ Χαμάμ» *, νυν κατεστραμμένου, τό όποιον κειται 
είς Βλάγκαν1 2, πλησίον του σιδηροδρομικοί σταθμοί του Γένι-Κάπου, και 
ήσαν τοποθετημένοι ώς διάκοσμος εκατέρωθεν τής εσωτερικής θυρας τοί 
λουτροί. Θά ήσαν πιθανώτατα κεχρωσμέναι έρυθραί, ώς φαίνεται από υπάρ¬ 

χοντα ϊχνη. Μετά τινα πυρκαϊάν, ήτις έμαΰρισε την επιφάνειαν των πλακών, 

χωρίς όμως νά προσβάλη τό μάρμαρον, τάς έπέχρισαν επανειλημμένους ώς 
και τον τοίχον, μέ άσβεστον, εις τρόπον ώστε τό χρίσμα τοίτο εγέμισε τάς 

έσοχάς τοί άναγ?ακρου. ·'# 

Λευκόν μάρμαρον μέ χονδρούς κρυστάλλινους κόκκους. |! 

άρ. 3978. ύψος 0,75, πλάτος 1,26, πάχος 0,035 

άρ. 3979. » 0,77, » 1,21, » 0,04 

Ή πρόσθια όψις τών πλακών φέρει ϊχνη ερυθροί χρώματος καί μαύρα 
στίγματα προελθόντα από την πυρκαϊάν ή επιφάνεια αυτής είναι ήλλοιωμένη 
εκ τοί χρίσματος, καί φέρει διαβρώσεις εις τά άνω άκρα καί τά πλευρά. 

Ή οπίσθια όψις έχει επιφάνειαν κιτρινισμένην καί ελαφρώς ήλλοιωμένην έκ 
τής πυρκαϊάς, είς τήν παραμικρόν δέ επαφήν κονιοποιεϊται. 

1 Τό «Έμίρ Άχούρ» αντιστοιχεί προς τον τίτλον τοϋ μεγάλου Σταυλάρχου, οστις έδί- ·;|) 

δετό είς τούς μεγάλους άξιωματούχους τής αυλής. Διά πρώτην φοράν ό τίτλος οΰτος εδόθη 

κατά τήν εποχήν Βαγιαζήτ τού Β' (1481 -1512) είς τον Αλβανόν Ήλιάς Μπέην, υιόν /||' 

τού Άβδουλλάχ — ό τίτλος τού Άβδουλλάχ δίδεται πάντοτε ώς όνομα πατρός είς τούς 

άλλαξοπιστούντας καϊ σημαίνει θεράπων τοΰ Θεού. (Β?„. «8ί<3]'ίΚ Οεπιαπΐ», τόμ. 4ος, 

σ. 732, κείμενον Τουρκικόν)/Ο «Έμίρ-Άχούρ» είναι τό ίδιον πρόσωπον, τό όποιον μετέ- _5 

τρεψε τήν Μονήν τοϋ Στουδίου είς τέμενος, καί έκτισεν εκεί πλησίον εν σχολεΐον. Διά 

τής διαθήκης του, χρονολογούμενης κατά τάς πρώτας ημέρας τοϋ 'Ραμαζανίου 916 Έγ. 

(1508), κληροδοτεί είς τά έν λόγφ οικοδομήματα τό εισόδημα ενός λουτρού καί επτά 

καταστημάτων κειμένων έν Κων/πόλει είς τήν συνοικίαν Βλάγκα.— Έκ τοΰ έν λόγφ 

λουτροΰ προέρχονται αί δύο πλάκες, τάς οποίας περιγράφομεν. 

2 Βλάγκα είναι ή Βυζαντινή ονομασία τής συνοικίας, ήτις διατηρείται μέχρι σήμερον. 

Είκ. 1. Αι επί έκατέρας όψεως τοϋ ύπ’ άριθ. 3978 θο^ρακίου παραστάσεις. 

Αί πλάκες περιβάλλονται είς τά κάτω άκρα καί εις τήν μίαν πλευράν 
υπό ραβδώσεως ελαφρώς καμπύλης. Είς τήν ύπ5 άριθ. 3979 ή ράβδωσις είναι 
έπενδεδυμένη μέ πλατύ γυμνόν περιθώριον. 

Δύο παγώνια είναι τοποθετημένα εκατέρωθεν σχηματοποιημένου 
αγγείου. Τό προς τά δεξιά, (είκ. 1) δρθιον, δεικνύει τήν άριστεράν πλευράν, 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ'. 27 
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και ραμφίζει, κλΐνον την κεφαλήν προς τό άγγεΐον. Ό οφθαλμός σχηματίζε¬ 

ται υπό κύκλου έχοντος οπήν εις τό κέντρον, εις τήν οποίαν, ίσως, θά ήτο 
ενσφηνωμένος λίθος ή κόκκος χρωματιστής ΰάλου, παριστάνων τήν κόρην 
του οφθαλμού. Επίσης εις τό άνω μέρος του λοφίου υπάρχουν τρεις ανάλο¬ 

γοι όπαί, δλιγώτερον βαθεϊαι. Τό πτέρωμα του σώματος καί του λαιμοί; ύπο- 

δηλοΰται διά γραμμών φολιδωτών, των οποίων αι διαστάσεις αυξάνουν 
δσον απομακρύνεται τής κεφαλής. Ή ουρά είναι ομοίως διακεκοσμημένη 
υπό δυο παραλλήλων σειρών καμπύλων γραμμών, των οποίων τό άνάγλυφον 
προέχει περισσότερον, και αί οποΐαι έλαττοΰνται εις τό άκρον τής ουράς, 

δίδουσαι οΰτω τήν εντΰπωσιν μεγάλου φύλλου, μέ μίαν διάμεσον και πολλα- 

πλάς νευρώσεις. Τό άνω μέρος τής πτέρυγος κοσμείται υπό φολιδωτοί; 

και τά μακρά πτερά παριστάνονται διά παραλλήλων και επιμήκων αυλα¬ 

κιών. Οί πόδες είναι κυρτωμένοι, ώς εάν είχε τήν στιγμήν εκείνην προσ- 

γειωθή τό πτηνόν. Ό καλλιτέχνης δεν απεικόνισε τούς δακτύλους, διά νά μή 
φανή ή ασχήμια τών ποδών τού πτηνού. Ή υπόλοιπος επιφάνεια τής πλα¬ 

κάς, εκτός τού κάτω άκρου δεξιά, καλύπτεται υπό φυτικών διακοσμήσεων. 

Εις τό άνω τμήμα υπάρχει φύλλωμα, τό όποιον φαίνεται ώσεί έξερχόμενον 
τής ουράς τού παγωνιού. Κάτωθεν τού λαιμού, εν φυτόν, άποτελούμενον εκ 
πέντε αιχμηρών καί δύο καταπιπτόντιον φύλλων, αναφύεται εκ τής γης. 

Τό άγγεΐον είναι υδρία μετά λαβών, τοποθετημένη επί ενός υποβάθρου, 

τού οποίου είναι ορατόν τό δεξιόν κάτω τμήμα. Ή υδρία κοσμείται υπό 
δύο σχηματοποιημένων λαβών, αΐτινες άπολήγουσιν εις σπείρας. 

Εις τήν άριστεράν πλάκα (είκ. 2) φαίνεται τό άκρον τής άριστεράς λαβής. 

Εις τήν πλάκα ταύτην παριστάνεται επίσης εν όρθιον παγώνιον, τού ΐδίου 
μεγέθους μέ τό προηγούμενο ν, αλλά μέ διάφορον στάσιν. 3 Αντί νά ραμ- 

φίζη, έχει τήν κεφαλήν ύψωμένην καί έστραμμένην προς τά όπισθεν, ανυ¬ 

ψώνει ολίγον τήν πτέρυγα, άφίνει δέ τήν ουράν νά καταπέση. Τό πτέρωμα 
παρουσιάζει μεγαλειτέραν ποικιλίαν από τήν προηγουμένην πλάκα. Ό λαιμός, 

ή πτέρυξ καί ή κοιλία κοσμούνται διά τού ίδιου τρόπου, άλλα τού λαιμού 
τά^μικρά πτερά, μετακινηθέντα κατά τήν στροφήν τής κεφαλής, είναι πολύ 
τεταραγμένα, δλιγώτερον σχηματικά, καί πλησιάζουν πολύ προς τήν πραγμα¬ 

τικότητα. Ή διάμεσος νεύρωσις άντικαθίσταται υπό σειράς έστιγμένων 
κύκλων, οΐτινες σχηματίζουσι τάς κηλΐδας τού πτερώματος τού πτηνού. Τό 
διαχώρισμα μεταξύ τών φολιδωμάτων, παριστανόντων τά μικρά πτερά, καί 
τών επιμήκων — παραλλήλων αύλακά>σεων, αΐτινες σχηματίζουσι τά μακρά 
πτερά, είναι ύπογραμμισμένον διά καθέτου γραμμής, ήτις φαίνεται νά χωρίζη 
τό σώμα τού πτηνού εις δύο. Ό οφθαλμός, τό λοφίον, καί οΐ πόδες παρου¬ 

σιάζουν τάς ιδίας άναλογίας κατασκευής μέ τά επί τής προηγούμενης πλακός. 

Κάτωθεν τού λαιμού υπάρχει φυτόν αντιστοιχούν προς τό φυτόν τής πρώτης 
πλακός. Τέλος δύο φυλλώματα, εκ τών οποίων τό έν φαίνεται άναφυόμενον 

•Λ*. ··. ' 

ι·.:- -,'. 

Ανέκδοτα Βυζαντινά άνάγλυφα του Μουσείου Κων/πόλεως. 

Είκ. 2. Αί επί έκατέρας όψεως τοϋ ύπ’ άριΦ 397Β Φωρακίου παραστάσεις. 

εκ τών νώτων τού πτηνού, καί τό έτερον μεγαλείτερον, κατέχουν ολόκληρον 
τό αριστερόν τμήμα τής πλακός. 

Εις τό όπισθεν μέρος τών δύο πλακών υπάρχουν δύο μεγάλαι γεωμε- 
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τρικα'ι διακοσμήσεις, αΐτινες κατέχουν δλον τον χώρον, και είναι άντιθέτως 
τοποθετημέναι ως προς τά Ανάγλυφα τής εμπρόσθιας δψεως. Ό χώρος οΰτος 
αποτελειται από μίαν ορθογώνιον επιφάνειαν περιβαλλόμενην υπό πλαισίου: 

Αί διαστάσεις είναι: άρ. 3978 υψ. 0,67, πλατ. 1,10 

» 3979 » 0,69 » 1,13 

Τό πλαίσιον τής πρώτης δεξιά, ελαφρώς πλαγιογραφημένον εκ των έξω προς 
τά έσω, σχηματίζεται υπό δυο ραβδώσεων, εκ των οποίων ή δεύτερα είναι 
καμπύλη και στηρίζεται επί μεγάλου γυμνοΰ περιθωρίου. Τό κάτω μέρος 
τής πλακός περιβάλλεται επίσης υπό γυμνοί περιθωρίου, μικρότερου όμως 
πλάτους· εις τό άνω τμήμα και αριστερά, τά κυμάτια του πλαισίου έξωμαλύν- 

θησαν. Ό διάκοσμος αποτελειται από διπλοΰν κύκλον, δστις τέμνεται υπό 
διπλού ρόμβου κανονικώς τοποθετημένου, τά άκρα του οποίου άπολήγουσιν 
εις κρίνους καί φύλλα κισσοί. Εις τό κέντρον υπάρχει δεύτερος διπλούς 
κύκλος, σχηματιζόμένος όπως οΐ προηγούμενοι, εκ δυο σπειρών πλαγιογρα- 

φημένων, ελαφρώς αναγλύφων. Εις τό κέντρον του ανάγλυφου υπάρχει εις 
κρίνος πλαισιοΰμενος υπό διπλοί ρόμβου, επίσης κανονικώς τοποθετημένου. 

Αί γωνίαι του ρόμβου καταλήγουσιν έξωτερικώς εις τέσσαρα φύλλα κισσού, 

στηριζόμενα επί του εσωτερικού κΰκλου. 

Ό διάκοσμος τής δευτέρας πλακός, ώς προς τον ρυθμόν καί την τέχνην, 

είναι όμοιος προς τον τής πρώτης. Εις τό κέντρον διακρίνονται τέσσαρες 
κρίνοι έν σχήματι σταυροί, οΐτινες κατέχουν δλην την επιφάνειαν, προσδιο- 

ριζομένην υπό ρόμβου κανονικώς τοποθετημένου, δστις επίσης πλαισιοίται 
υπό δυο άλλων ρόμβων σχη ματ ιζο μενών υπό σπειρών ελαφρώς πλαγιο- 

γραφημενών, μικροτέρου δμως πλάτους του προηγουμένου. Αί γιονίαι τοί 
δευτέρου καταλήγουν εξωτερικώς εις τέσσαρα φύλλα κισσοί. Μέγας διπλούς 
ρομβος πλαισιώνει το συνολον, οστις, όπως ό ρόμβος τής προηγούμενης 
πλακός, έχει εις τάς εξωτερικός γωνίας συμπλέγματα, πρίνους καί φύλλα 
κισσοί. Εις τό μέσον έκάστης πλευράς τοί ρόμβου τό περίζωμα προβάλλεται 
συνεχές, εις τρόπον ώστε νά σχηματίζονται τέσσαρες προεξοχαί εν εΐδει πετά¬ 

λων, εις τό κέντρον τών οποίων διακρίνονται τέσσαρα ανθέμια συμμετρικώς 
διατεταγμένα. 

Η εξέτασις τών πλακών τούτων μάς οδηγεί εις τό συμπέρασμα δτι πρό¬ 

κειται περί δυο πλακών θωρακίου, τάς όποιας εξήγαγον από πυρποληθέν 
οικοδόμημα τοί 6ου αϊώνος καί έχρησιμοποίησαν πάλιν. Πράγματι πολλοί 
λόγοι ενισχύουν τήν εικασίαν ταύτην. Πρώτον, καθώς παρετηρήσαμεν ανω¬ 

τέρω, αί διακοσμήσεις είναι τοίρα αντιθέτους τοποθετημέναι ως προς τάς 
γλυπτός παραστάσεις. Αί υπό τής πυρκαϊάς προξενηθεΐσαι επί τής επιφάνειας 
τοί μαρμάρου βλάβαι, δεν διακρίνονται είμή επί τής μιας πλευράς, ήτις κατά 
τήν νέαν διάταξιν τών πλακών έπρεπε νά ήτο εφηρμοσμένη επί τοί τοίχου και 
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συνεπώς δεν ύπέσιη επιδιόρθωσιν. Τουναντίον ή αντίθετος πλευρά, επί τής 
όποιας εΰρίσκονται τά ανάγλυφα, εκαθαρίσθη έπιμελώς, πράγμα τό όποιον 
αφήρεσε μαζί μέ τήν προσβληθεΐσαν επιφάνειαν τοί μαρμάρου καί τήν 
παλαιόν διακόσμησιν, ήτις συνίστατο, πιθανώτατα, από συνήθους τύπου 
σταυρόν, εντός κύκλου ελαφρώς αναγλύφου. Ό καλλιτέχνης, προς εξοικονό¬ 

μησήν χώρου, διά τήν άνάπτυ- 

ξιν τοί θέματος ήναγκάσθη 
νά παράλειψη τάς δύο ραβδοί)- 

σεις τοί πλαισίου. Πράγματι 
τό πλευρικόν καθώς καί αί 
άλλαι ραβδώσεις, φαίνονται 
δτι έχουσι τελείως αποκοπή. 

Αί πλάκες αυται ή σαν τοπο¬ 

θετημέναι εκατέρωθεν στήλης 
ή άλλης πλακός, ήτις έσχημά¬ 

τιζε τό ενδιάμεσον, καί επί τής 
όποιας ήτο λαξευμένον τό 
υπόλοιπον άγγείον, μέρος του 
οποίου διακρίνεται επί τής δε¬ 

ξιάς πλακός, μέρος δέ τής λαβής 
επί τής άριστεράς (είκών 3). 

Άπό τό άγγεΐον, κατά 
πάσαν πιθανότητα, θά άνυ- Είκ. 3. Παραστάσεις παγωνιών επί συντρίμματος 

ψοίτο σωλήν άπολήγων εις θωρακίου άποκειμένου έν τφ μουσείω της 

κώνον πεύκης, από τοί οποίου Κωνσταντινουπόλεως 

εξεπήδα τό ύδωρ1, δπως φαίνεται εις επικεφαλίδα τοί κατά Ίωάννην 
Ευαγγελίου, παραληφθεΐσαν από χειρόγραφον Ευαγγέλιον μετά μικρογρα¬ 

φιών τοί 13ου Αϊώνος, φυλαττόμενον εις τήν βιβλιοθήκην τοί Παλαιοί 
Σεραγίου 2 (εϊκών 4). 

Ή παράστασις δύο παγωνίων τοποθετημένων εκατέρωθεν αγγείου ή 
πιδακος είναι αρκετα κοινή καί φέρεται συχνάκις εις Βυζαντινά γλυπτά ή 
ζωγραφίας. "Οθεν δεν χρειάζεται να επανέλθω μεν επί τοί θέματος. Θά άρκε- 

σθώμεν μόνον νά παρουσιάσωμεν ενταύθα (είκ. 5) προς παραβολήν, μίαν 
άλλην ανέκδοτον πλακα παριστώσαν τό ίδιον θέμα. Εύρίσκεται αΰτη είς τήν 

1 ]. 3ίνζγ §οτν]£Ϊ, Ώετ Ρίηίειιζαρίεη ίΐΐδ λναδδβΓδροίοΓ, ΚοιηίΞοϊιε Μΐΐΐεί1ιιη§εη 

XVIII, 1903, σ. 185. ]. ΚβοτεοΗ, Βε Οτ&ηά Ρα1αΪ3 <3ε Οοπδί^ηίίηορίε εί 1ε Ιΐντε 
άεδ Οέι-ειηοηίβδ Ρηπ5 1910, σ. 111. 

2 Μεμβράνη σχήματος 0,30χ0,23, 210 φύλλα. ΕΒεΓβοΙί, Μίδδίοη Ατεΐιέοΐο- 

£ΐηυε άε Οοπδί&ηίΐηορίε, Ραπε 1921, σ. 61, Νο 21. Επίσης Βλ. δι’ δμοιον άντίτυπον. ■ 

Ο. Μ. Ό&ΐΐοη, Β^ζιπίίηε Ατί: 3.ηά ΑΓοάαεοΙο^χ, Οχίοιά,. 1911, σ. 243 είκ. 151. 
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πρόσοψιν τουρκικής κρήνης έν χρήσει, κείμενης εις την εξοχήν, 4 χιλιόμετρα 

βορείως του Μπακήρκιοϊ (τέως Μακροχωρίου, πάλαι Έβδομου), καί ιό ΰδωρ 
αΰτής^χρησιμεΰει προς άρδευσιν των λαχανόκηπων τοΰ Σογανλή. Είναι πλάξ 
ΰψους 0,75, πλατ. 1,33, καί πάχ. 0,06. Πλαισιοΰται υπό τριών ραβδώσεων μετά 
γυμνών περιθωρίων. Τό κάτω τμήμα έθραΰσθη, καθώς καί τό κέντρον, δπου 
ήνοίχθη οπή διά τήν εκροήν τοΰ ΰδατος, πράγμα τό όποιον έξηφάνισε 
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υποδεικνυόμενων διά παραλλήλων αυλακώσεων. Αί καταπίπτουσαι οΰραι 
αποτελούνται εκ μιας διαμέσου καί πολλαπλών πλευρικών νευρώσεων μετά 
τριών έστιγμένων κύκλων, συμμετρικώς τοποθετημένων, οΐτινες παριστάνουν 
τάς κηλΐδας τοΰ πτερώματος. 

Άλλο άνάγλυψον, γνωστόν ήδη ή (εϊκ. 6) ευρισκόμενον επί τής προσ¬ 

όψεις τής κρήνης τοΰ Κήρκ Τσεσμέ, πλησίον τοΰ υδραγωγείου τοΰ Οΰά- 

λεντος παρουσιάζει τάς αύτάς αναλογίας όσον αφορά εις τήν διάταξιν τοΰ 

τελείως τό σχηματοποιημένον άγγεΐον, έξ οΰ άνέδυον κλώνοι αμπέλου καί ό 
απολήγων εις κώνον πεύκης σωλήν. Τά παγώνια ϊστανται επί δυο συμμετρι¬ 

κώς τεταγμένων κλώνων αμπέλου μετά βοτρΰων, ραμφίζουσι δέ τον κώνον 
τής πεΰκης, ή μάλλον πίνουν από τό άναβρΰον ΰδωρ. Τό σώμα των πτηνών 
είναι γυμνόν, ο δέ καλλιτέχνης απεικόνισε λεπτομερώς μόνον τά πτερά καί 
τάς ουράς. Τό άνω τμήμα τής πτέρυγος κοσμείται υπό φολιδωτού, παρι- 

στάνοντος τά μικρά πτερά, τά όποια διαχωρίζονται υπό μεγάλων πτερών, 

θέματος καί τήν τεχνοτροπίαν. Άποτελειται άπό δυο πλάκας άνίσων διαστά¬ 

σεων. Ή κυριωτέρα, επί τής οποίας απεικονίζεται τό θέμα, έχει ύψος 1,10, 

πλάτος 1,47. Ή δεξιά, ήτις χρησιμεύει ως συμπλήρωμα τής πρώτης, έχει 
ύψος 1,25, πλατ. 0,37. Τό θέμα είναι τό ίδιον, καί τά παγώνια παρουσιάζουσι 
τήν αυτήν συμβατικήν, αΰστηράν συμμετρίαν, όπως και εις τήν προηγουμένην 
πλάκα. Ή αυτή συμμετρία παρατηρεΐται και επί των κλώνων τοΰ φυτοΰ μετά 
φύλλων, οΐτινες εξέρχονται έκ τοΰ έν σχήματι κάλυκος αγγείου. Τό σώμα των 
πτηνών είναι επίσης γυμνόν, αί δέ πτέρυγες καί αί οΰραί έξετελέσθη σαν 

1 Μ. Γεδεών, Χρονικά τοΰ Πατριαρχικού οίκου, Κων/πολις 1886, σ. 61. — ΒΙ οτάί- 

ιηαηη, ΕδφΐΪ83€ ίορο^Γβράΐηιιβ άε ΟοπΒίαηίΐηορΙβ ΙάΠί, 1892, σ. 71.—δίτζχ^ο- 

\ν5 1ε ΐ, νΕνά’ άν. σ. 195 εϊκ. 10. 

Είκ. 4. Έκ τοΰ έπιτίτλου χειρογράφου Ευαγγελίου τοΰ ΙΓ' αίώνος άποκειμένου έν τη 

βιβλιοθήκη Άχμέτ τοΰ Γ' εν τοϊς παλαιοΐς άνακτόροις της Κων/πόλεως. 

Εϊκ. 5. Τό παρά τό Βυζαντινόν "Εβδομον άνάγλυφον τό έντετοιχισμένον 

νυν έπι της προσόψειος Τουρκικής κρήνης. 
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κατά τον ίδιον τρόπον, όπως επί τής πλακός του Σογανλή. Αί δυο τελευταΐαι, 

παραστάσεις αΐτινες, κατά τήν γνώμην μας, άνήκουσιν εις τον 6ον αιώνα, παρα¬ 

βαλλόμενοι προς τάς εκ του λουτροΰ’τού Ίμραχόρ (Έμϊρ- ’Αχούρ) προερχομέ- 

νας, παρουσιάζουσι διαφοράς αρκετά σημαντικός. Ενταύθα οϊ κάλλιτέχναι 
έτήρησαν αύστηράν συμμετρίαν, ήτις αρμόζει εις τον καθαρώς διακοσμητικόν 
σκοπόν, εις τον όποιον άπέβλεψαν, ενώ ό καλλιτέχνης ό εκτελέσας τά ανά¬ 

γλυφα του λουτρού του Ίμραχόρ, προσεπάθησε μέ διακοσμητικόν} πάντοτε 

ΕΙκ. 6. Έκ Βυζαντινού αναγλύφου έντετοιχισμένου επί της προσόψεως 

Τουρκικής^κρήνης παράλιό ύδραγιογεϊον τοΰ Οΰάλεντος. 

σκοπόν, νά πλησιάση τήν πραγματικότητα, απομακρυνόμενος κάπως τής 
πατροπαραδότου συμμετρίας. 

"Οπως παρετηρήσαμεν ήδη, ή στάσις τών πτηνών επί τής γής, καθώς 
καί ό τρόπος τοϋ πίνειν είναι πολύ φυσικά. Επίσης ό διάκοσμος τού πτερώ¬ 

ματος παρίσταται λεπτομερέστατα. Ούτω, τό εν παγώνιον δεικνύει τό ανιο 
τμήμα τής ουράς κεκοσμημένον υπό έστιγμενών κύκλων, παριστώντων τάς 
κηλΐδας τού πτερώματος, ένφ τοΰ δεξιού φαίνεται τό κάτω μέρος τής άνυψω- 

θείσης ουράς. Επίσης αί κόραι τών οφθαλμών δεν παρίστανται πλαστικώς, 

όπως επί τών δύο πλακών τοΰ 6ου αίώνος, αλλά διαφαίνονται σαφώς, όπως 
καί ό διάκοσμος τών λοφίων. 

Κατά τήν γνιυμην μας’τά ανάγλυφα ταύτα θά έγένοντο κατά τά τέλη τού 
9ου ή τάς άρχάς τού 10ου Αίώνος, μετά τήν περίοδον τών Εικονοκλαστών. 

Άναμφιβόλως αί πλάκες αύταί επρόκειτο άρχικώς νά χρησιμεύσωσιν ώς 
διάκοσμος τών προσόψεων Βυζαντινών κρηνών, εχρησιμοποιήθησαν δέ πάλιν 

Είκ. 8. Ξύλινον δυρόφυλλον Αραβικής τέχνης ΙΓ' αίώνος 

Υποκείμενον έν τω Μουσείφ τής Κωνσταντινουπόλεως. 



426 Θ. Μακρίδου 

διά τον αυτόν σκοπόν υπό των Τούρκων. Ύπάρχουσιν ήδη δυο παραδείγ¬ 

ματα έν Κωνσταντινουπόλει καί τρίτον επί της κρήνης του Γενιτζέ, χωρίου 
κειμένου πλησίον του Όδεμησίου (αρχαίων Ύπαίπων τής Λυδίας (είκ. 7). 

Έξ άλλου ή παράστασις παγωνίων συναντάται συχνά είς την Μουσουλμα¬ 

νικήν τέχνην 1 ως απλή διακόσμησις ά'νευ συμβολικής έννοιας ως συναντάται 
εις την Χριστιανικήν τέχνην. Ώς παράδειγμα δίδομεν εδώ έν ξυλινον θυρό- 

φυλλον Αραβικής τέχνης του 13™ Αΐώνος, προερχομενον έξ : “Αγκυρας 2. 

Είκ. 7. Παράστασις αντιμέτωπων παγωνίων επί Βυζαντινού αναγλύφου 

έντετοιχιομένου επί τής κρήνης τοΰ χωρίου Γενιτζέ. 

(Είκ. 8). Τά παγώνια έχουσιν έν αΰτφ τήν ιδίαν στάσιν και την αυτήν συμ¬ 

μετρίαν όπως και έπί των Βυζαντινών πλακών, τάς οποίας περιεγράψαμεν. 

Τέλος έπί τής κρήνης Μουράτ τοΰ Γ' ευρισκόμενης είς τό έσωτερικόν τοΰ 
Τσινιλι Κιόσκ, τοΰ Μουσείου Κων/πόλεως, βλέπομεν τό παγώνιον μόνον ώς 
κύριον κόσμημα. 

2 Ο. Μϊ§εοπ, ΜππυεΙ ά’ΑΠ Μιιειιΐιυ&η Ρπνΐε, 1927, τόμ. I, σ. 268, 358, 363, 

379; τόμ. II σ. 24, 28, 110, 214, 215, 234, 293, 294, 302, 304, 305, 307, 316, 317, 324, 
826, 828, 338, 384. 

Μουσεΐον Κων/πόλεως. Μουσουλμανική Συλλογή, άριθ. μητρώου. 

Ανέκδοτα Βυζαντινά ανάγλυφα τοΰ Μουσείου Κθ)ν/πόλεοκ 

ΠΛΑΞ ΘΩΡΑΚΙΟΥ ΠΑΡΙΣΤΩΣΑ ΤΗΝ ΘΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ 

Ή πλάξ προέρχεται έκ Κωνσταντινουπόλεως παραχιορηθεισα είς τό 
Μουσεΐον υπό τών κληρονόμων άρχαιοπιόλου έγκατεστημενού έν Ζιντζιρλί 
Χάν τής Μεγάλης “Αγοράς. — Είναι καταγεγραμμένη ΰπ“ άριθ. 4141 τοΰ 
μητρφου Μαρμάρων τοΰ Μουσείου Κων/πόλεως. 

Είκ. 9. Ή πρόσθια σψις τοΰ ■θωρακίου, έφ’ οΰ ή παράστασις τής θυσίας τοΰ Αβραάμ. 

“Ασβεστόλιθος σκληρός. Σημερινά! διαστάσεις: υψ. 0.78, πλάτ. 0.82, 

πάχ. 0.10. Τά ανάγλυφα παρουσιάζουσι προεξοχήν 0.02. 

Ή πλάξ αΰτη θά είχεν έπί μακρόν χρησιμεύσει προς πλακόστρωσιν, μέ 
τάς γλυπτάς παραστάσεις έστραμμένας προς τήν γήν, έπί τών οποίων δια- 
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κρ ιν ον τα ι ακόμη ίχνη κονιάματος. Έκ του γεγονότος τούτου, ή επιφάνεια 
έχει φθάρη υπό τής υγρασίας και εχουσι σχηματισθή εν αυτή πολυάριθμοι 
κοιλότητες. 

Αί άρχικαί διαστάσεις τής πλακός έμειώθησαν υπό τής λιθοτομίας, ήτις 
έξηφάνισε τό ήμισυ του δένδρου μετά των οπισθίων μερών του κριού αρι¬ 

στερά, και τούς πόδας των άνθρώποιν και τού ζώου εις τό κάτω τμήμα. 

Διαβρώσεις έπιπόλαιαι παρατηρούνται εφ’ δλης τής επιφάνειας και αρκετά 

εμφανείς εις τά ανθρώπινα πρόσωπα. — “Άνωθεν τού κριού διακρίνεται κοι- 
λότης διά μεταλλικόν έμβολον ή άνω αριστερά γωνία είναι τεθραυσμένη. 

Πλαγία θραύσις εις τό' άνω δεξιόν τμήμα εχει άφαιρέσει τά δάκτυλα τής 
δεξιάς χειρός τού Πατριάρχου και την λεπίδα τής μαχαίρας. Ή οπίσθια επι¬ 

φάνεια είναι λίαν εφθαρμένη, λόγφ τής υπό των ποδών τριβής. 

Ό * Αβραάμ ό'ρθιος, εστραμμένος δεξιά, μέ τό σώμα στηριζόμενον επί 
τού δεξιού ποδός, τού αριστερού ελαφρώς καμπτόμενου, στρέφει την κεφαλήν 
δι”αποτόμου κινήσεως αριστερά, προς την Χεΐρα Κυρίου «ϋοχίχαπι Ποπιΐηί*, 

Είκ. 10. Ή οπίσθια οψις τοϋ αύτοϋ θιορακίου. 
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ήτις διαφαίνεται εις την άνω άριστεράν γωνίαν τού πεδίου. Ή κόμη αυτού 
είναι βραχεία και έρριμμένη επί τού μετώπου, οί οφθαλμοί μεγάλοι καί 
εσκαμμένοι εις κυκλικήν κοιλότητα, τό ούς ορατόν, μέγα καί εξέχον, τό γένειον 
μικρόν καί πυκνόν, ή ρίς, τό στόμα καί οί μύσεακες εχουσι πολύ διαβρωθή. 

Ό Πατριάρχης φέρει μακρόν χιτώνα καί ιμάτιον, εν κράσπεδον τού οποίου 
κατέρχεται κατά μήκος τής ράχεως. Αΐ χειρίδες είναι ανεστραμμένοι μέχρι 
τών αγκώνων, ούτως ώστε τά αντιβράχια μένουσι γυμνά. Στηρίζει την άρι¬ 

στεράν χεΐρα επί τής κεφαλής τού υιού του, διά δέ τής δεξιάς, ανυψωμένης, 
κρατεί την μάχαιραν. 

Ό Ισαάκ, μέ τάς χεΐρας συνδεδεμένας όπισθεν τής ράχεως, είναι άντω- 

πός, μέ τό ενα γόνυ εις τήν γην, καί φέρει βραχύν χιτώνα, δστις άφίνει ακά¬ 

λυπτα τά γόνατα καί τάς κνήμας. Τό πρόσωπον εχει διαβρωθή, ή κόμη είναι 
βραχεία καί έρριμμένη επί τού μετώπου, τό δέ ούς μέγα καί εξέχον. “Όπισθεν 
τού Πατριαρχου ευρίσκεται ό κριός τής άντικαταστάσεως, πλαγιογραφημένος 
δεξιά, καί προσδεδεμένος διά φορβιάς εις τον κεκομμένον κλάδον δένδρου, 

άνωθεν τού οποίου ευρίσκεται δέσμη φύλλων. 

Επί τής οπίσθιας πλευράς υπάρχει σταυρός πεπλατυσμένος εντός κύκλου 
πλαισιουμένου υπό δύο γυμνών περιζωμάτων. 

Εργασία χονδροειδής τού τέλους.τού δ™ Αιώνος \ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 

1 Βλ. Θραύσμα άναλόγου παραστάσεως, παρά Μεηάεΐ, Οαίπίο^ιιε άεε δουΐρ- 

ίιΐΓ68 άη Μιΐδεε άε ΟοπΒίπηίΐηορΙε τόμ. II σ. 473, Νο 674 ; Ο. 8 ί η 1 ί α ιι ΐ 1ι, «Οΐβ 

Εη§·ε1 ΐη όετ 3.1 έοΙίΓΪδΙΙίοΙαβια ΚηηεΙ (Ατοΐιαβοίοσίεοΐιβ δΐαάΐβη ζιαηι οΐιπβΐΐίοΐαβη ΑΙΙθγ- 

ίιιω υηά ΜΐίΙεΙεΙέεΓ νοπ ]. ΡίοΙεβΓ, III ΗείΙ), σ. 97. Τό θέμα παρίσταται συχνάκις 

επί παλαιοχριστιανικών τραπεζών, ών μία έν τώ μουσείφ Ηρακλείου Κρήτης έδημο- 

σιεύθη υπό Α. Όρλάνδου εν Β^ζπηίίηίδείι - Νβιι^πεοίπδοΐιε Ι&ΒΛϋοΙίθΓ τόμ. 6 σελ. 

160-163, ένθα καί σχετικαί παραπομπαί. 
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Έπί τής βορείου παραλιακής πλευράς τής Σάμου, παρά την οδόν 
Βαθέος - Κοκκαριού (60ν χμ.), έν τή περιοχή των κτημάτων του Γ. X. Γκι- 

ζίλη καί επί τής ανατολικής γλιοσσης του αυτόθι κολπίσκου, διεκρίνοντο από 
δεκαετήρίδιον υπό ερμακας καί θάμνους τοίχοι ερειπίων καί κόγχη εκκλησίας. 

Οΐ εχοντες αυτόθι θερινάς εγκαταστάσεις γεωργοί έπεχείρησαν δίς την 
εκσκαφήν των εν λόγφ ερειπίων επί τω σκοπώ νά κτίσωσιν εκκλησίδιον2. 

Κατά την πρώτην απόπειραν (προ 45 περίπου ετών) άνεφάνη εν τω μέσφ 
του άνασκαπτομενού χώρου σταυροειδές όρυγμα, εις δ οί σκαφείς εδιδον δια¬ 

φόρους ερμηνείας. 

Ματαιωθείσης όμως τής έπιχειρήσεως, θάμνοι καί νέοι συν τω χρόνφ 
ερμακες έπεκάλυψαν πάλιν ολόκληρον τον έν λόγω χώρον, έλησμονήθη δέ 
καί τό σημειον, ΰφ" ο τό σταυροειδές εκείνο όρυγμα εύρίσκετο. 

Κατά τήν δευτέραν απόπειραν (τό θέρος του 1931) αΐ σκαφικαί έργα- 

σίαι διενεργηθεΐσαι εις μείζονα ακτίνα έ'φερον εις φως πλείοναΑοΰ ενός κτί- 

σματα καί κινητά αυτών μέλη ώς καί τάφους. Τήν φοράν όμως ταΰτην καί 
μάλιστα κατ’ αυτήν τήν κατάρριψιν του θεμελίου λίθου (11 Όκτωβρίου 
1931) προυκρίθη έτερος παρακείμενος χώρος, ιερός και οΰτος, μέ ίχνη δέ 
μεγαλειτέρου αρχαίου ναού, ένθα καί ήρξατο καί επερατώθη ή οικοδομή του 
νέου ναϋδρίου 3 (είκ. 1). 

Φ # 

“Ολο^ς κατά τύχην καί μή γνωρίζων τι τών προηγηθέντων, παρευρέθην 
κατά τήν κατάρριψιν του θεμελίου λίθου, έκ τών ύπολειφθέντων δέ ιχνών 

’ * Κέδρος» ή ώς ό λαός προφέρει Κέάρο, είναι αγροτική περιφέρεια. Ή ονομασία 

έκ τοϋ δένδρου κέδρου, άλλως άρκεύθου, ήτι ςφύεται αυτόθι έν αφθονία. Ένεκα τής έν 

Σάμφ σπανιότητος τοΰ δένδρου τούτου είναι πιθανόν ή έν τή περί ής ό λόγος περιφε¬ 

ρείς ΰπαρξις αύτοΰ νά μή είναι άσχετος μέ τό έν λόγω βαπτιστήριον, ώς έκ τής ίερό- 

τητος καί τής συμβολικής αύτοΰ σημασίας κατά τό «Δίκαιος... ώς ή κέδρος ή έν τφ 

Λιβάνφ πληθυνθήσεται» (Ψαλμ. 91,11.) κτλ. Δίκαιοι δέ κατ’ εξοχήν ήσαν οί εις Χριστόν 

βαπτιξόμενοι. Υπάρχει έξ άλλου παράδοσις, καθ’ ήν ό σταυρός, έφ3 ού προσηλώθη 

ό Σωτήρ ημών, κατεσκευάσθη άπό τά τρία δένδρα τοϋ Λώτ, ών τό έν ήτο κέδρος. 

Λεπτομέρειας ευρίσκει τις έν Έμμ. Γ. Βα μβου δάκη, Τό έν «Κέντρω» Σάμου 

Βαπτιστήριον. Έκδοσις λαϊκή. Σάμος, 1932. 

3 Τό νεόδμητον τοΰτο εκκλησίδιον καθωσιώθη εις τήν επί αύτοκράτορος Άντωνί- 

νου τοϋ Εύσεβοΰς έν 'Ρώμη άθλήσασαν τώ 140 μ. X. Όσιομάριυρα Παρασκευήν. 
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τών χτισμάτων καί τών πληροφοριών, ας εξ επανειλημμένων μου εφεξής επι¬ 

σκέψεων συνεκόμισα, συνήγαγον οτι ό όλος εκεί χώρος εκαλΰπτετο υπό ερεί¬ 

πιων χτισμάτων όμολόγως έχομένων άλλήλων, άποτελουντων δέ ιερόν τι 
παλαιοχριστιανικόν συγκρότημα μετά βαπτιστηρίου. Δυστυχώς ή άλλως θερ- 

μόζηλος σκαπάνη τοΰ αφελούς ιδιώτου μέγιστον μέρος τοΰ πολυτίμου ερει- 

πιώνος τέλεον έξηφάνισεν, δπερ σωζόμενον θά άπετέλει αυτόχρημα χριστια¬ 

νικόν μουσεΐον άπό άπόψεως αρχιτεκτονικής άρτιότητος καί αΰτοτελείας του 
συγκροτήματος. Τοΰντεΰθεν όμως κατεβλήθη πάσα προσπάθεια προς περί- 

σωσιν τών εναπολειφθέντων ιχνών. 

Ώς προκύπτει έκ τών ύπολειφθέντων ιχνών καί τών πληροφοριών τών 

Είκ. 1ΛΌ κολπίσκος τοΰ Κέδρου. Έπί τής προεχούσης γλώσσης ό νεόδμητος 

ναΐσκος τής άγ. Παρασκευής ένθα καί ό αρχαιολογικός χώρος. 

είς τάς σκαφικάς εκεί εργασίας λαβόντων μέρος, τό δλον συγκρότημα άπήρ- 

τιζον τά εξής χτίσματα (είκ. 2): 

1) ΝΑΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ, τρίκλιτος, μετά νάρθηκος, μήκους 13.50 μ., πλ. 

12 μ. λ Τό μεσαΐον κλιτός είχε πλάτος διπλάσιον τών πλαγίων. Ό ναός διε- 

κοσμεΐτο πλουσίως διά τοιχογραφιών καί εφερεν έπί τής προσόψεως τρεις 
κανονικάς θΰρας καί μεγάλην εξώθυραν τοΰ νάρθηκος. Επίσης έφερε καί 
έτέραν μικροτέραν δεξιόθεν ταΰτης, δά ής συνεκοινώνει μετά τοΰ αμέσως 
κατώτερα) κτίσματος. Αλλά καί τρίτην, ώς εικάζω, μικράν θΰραν εφερεν έπί 

1 Κατά τάς πληροφορίας τών εργατών είχον κτισθή τρεις έπί τοΰ αύτοΰ χώρου ναοί, 

έκαστος νεώτερος μικρότερος τοΰ άρχαιοτέρου, ό δέ σημερινός είναι ό τέταρτος. Ό 

λόγος άφορσ. είς τον πρώτον τον καί μεγαλείτερον καί άρχαιότερον. Βλέπε καί όσα 

σημειώ'κατωτέρω, όμιλών περί τών τάφων. 
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της βορείου πλευράς του νάρθηκος διά τον αυτόν λόγον. Ή τελευταία δ5 αυτή 
η δέν έσορζετο κατά την εκσκαφήν του οικείου τοίχου ή διέφυγε την άντίλη- 

•ψιν των εργατών. 

Έσωτερικώς δέ ό ναός έφερε τάς έξης χαρακτηριστικός Ιδιορρυθμίας: 

α ) Εκαστον των πλαγίων κλιτών δέν άπέληγεν εις κόγχην, άλλ* έκλείετο 
υπό εύθυγράμμου τοίχου, ούτως, ώστε έκάτερον άπετέλει άπλοΰστατον έπί- 
μηκες ορθογώνιον, β') "Εκαστον πλάγιον κλιτός έχωρίζετο από του μεσαίου 

Είκ. 2. Άναπαράστασις έν κατόψει του ίεροϋ συγκροτήματος. 

διά τοίχου άποκλείοντος την μεταξύ αυτών συγκοινωνίαν, γ') Έπί τού βορείου 
εξωτερικού τοίχου έφερε μικράν θΰραν. 

2) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΝ, αναλογών διαστάσεων τετράγωνον κτίσμα (περίπου 
6X6 μ.) φέρον θΰραν αντίστοιχον τη τού νάρθηκος και ετέραν επί τής 
βορείου πλευράς. Ώς έκ των μεγάλων σχετικώς διαστάσεων του πιθανόν νά 
εχρησίμευε καί ώς κατηχουμενειον. Ή πλακόστρωσις αυτού έξαιρετικώς 
δι’ ασβεστόλιθου. 

ο 

■Ί. 
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3) ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟΝ, σχήματος τελείου ναού μετά κόγχης, μήκους 9.50 μ., 

πλ. 5.30 μ. Έφερε θΰραν κατά τό μέσον περίπου απέναντι τής βορείου 
τοιαΰτης τού Αποδυτηρίου. Τό μέσον κατεΐχεν ή δεξαμενή-κολυμβήθρα, 

τύπου ισοσκελούς σταυρού. Λόγφ των μικρών αυτής διαστάσεων έστερεΐτο 
νησΐδος. Κατά τό ανατολικόν κέρας έψερε βαθμίδας. Έστερεΐτο καί θυσια¬ 

στηρίου, διότι έν Ανατολή δέν έτελεΐτο θυσία έν αύτώ, των νεοφώτιστων 
προαγομένων πομπωδώς μετά τό βάπτισμα υπό ειδικήν στοάν ε!ς τον καθε¬ 

δρικόν ναόν, ένθα παρακολουθούντες οΰτοι, ώς τέλειοι πλέον Πιστοί, τό 
λοιπόν τής θείας λειτουργίας έκοινώνουν τό πρώτον καί τών άχράντων 
μυστηρίων *. 

Είναι ανάγκη νά δεχθή τις καί ετέραν θΰραν άνατολικώτερον τής πρώ- 

της, η τις ή διέλαθε τούς σκαφείς ή ήτο πρότερον κατεστραμμένη, δι8 ής 
εξήρχοντο μετά τό βάπτισμα προς την στοάν. Ή εικαζόμενη αΰτη θΰρα ήτο 
τοσούτο μάλλον αναγκαία, καθ3 δσον άλλως άπεκλείετο ή έν φυσική όμαλό- 

τητι σχετική κίνησις. Πλακόστρωσις τού χτίσματος διά πωρολίθου. 

4) ΣΤΟΑ, μεταξύ του βαπτιστηρίου καί τού καθεδρικού ναού, τέμνουσα 
καθετως άμφότερα τά κτίσματα, τό μέν πρώτον κατά την άνατολικωτέραν 
εικασθεΐσαν θΰραν, τον δέ ναόν, οΰ έφήπτετο, κατά τήν επίσης εΐκασθεΐσαν 
βορείαν θΰραν τού νάρθηκος. Έκ τοΰτου υποτίθεται ώς ή στοά τών νεοφώ¬ 

τιστων. Οί τοίχοι αυτής σχετικώς παχύτατοι καί συμπαγέστατοι. Πλάτος 
αυτών 2.05 μ. Διά τής στοάς ταΰτης έκλειεν ό κΰκλος τών ιερών κτισμάτων 
τού δλου συγκροτήματος. 

8Από δέ τής θαλάσσης ήγε κατ’ ευθείαν προς τον ναόν ευρύς λιθόστρω¬ 

τος διάδρομος, μέ μεγαλοπρεπή πυλώνα, κλειόμενος υπό εκατέρωθεν όρθου- 

μένων τοίχων, καί τελευτών εις τήν μεγάλην θΰραν τού νάρθηκος. 

Διάφορα άλλα κτίσματα βιοτικών έν γένει αναγκών φαίνονται τήδε 
κακεΐσε, μάλιστα νοτιανατολικώς τού ολου συγκροτήματος, οια: «βασίλειοι 
οίκοι» προς διαμονήν τού κλήρου2, «άνακαμπτήρια» «άινετεοπα» οιονεί 
ξενώνες 3 προς διαμονήν πάντως τών αλλοδαπών κατηχουμένων, ών ό χρόνος 
τής δοκιμασίας ποικίλλων, ώς γνωστόν, κατήντα μέχρι καί τριών ετών. 

Ουτω τό βαπτιστήριον τού Κέδρου συνολικώς θεωροΰμενον, παρά τό 
γεγονός δτι ήτο έγκαθιδρυμένον έν άγροπόλει, καί μάλιστα λίαν άποκέντρψ, 

παρουσίαζε πλούτον καί αρτιότητα δχι εύκαταφρόνητον από άπόψεως χτι¬ 

σμάτων δυναμένων νά εξυπηρετήσωσιν δλας τάς άνάγκας συστηματικού καί 
τελείου βαπτιστηρίου. 

* 

—- * * " ~ ί 

1 Βλ. Μεγ. Έλλ. Έγκυκ?ν. έν λ. Βαπτιστήριον σ. 662. 

2 Διον. Λάτα: Χριστ, άρχαιολ. σ. 284. 

3 Αυτόθι. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ, Σπουδον, έτος Θ'. 28 



Είκ. 3. Μέρος τοϋ Α. τοίχου τοΰ καθεδρικού ναού μετ’ έγχρωμων τοιχογραφιών. 

σεων, ας διά προχείρου εκσκαφής άνεκαλΰψαμεν, διε και τάς τής κόγχης. 

Μερικά χρώματα είναι ζωηρότατα (είκ. 3). 

3) Μικρόν μέρος τοΰ εξωτερικού μακροΰ τοίχου τοΰ βορείου κλιτούς 
φέρον την ανωτέρω μνημονευθεΤσαν Ουράν ύποτυπουμένην διά τής μιας 

μόνον παραστάδος. 

4) Μέρος τοΰ τοίχου τοΰ νάρθηκος μήκους 4.50, ύψ. 0.80 μ. 

5) Κατά την θέσιν τής άγ. Τραπέζης εΰρέθη θήκη (κιβώτιον) πάντως 

των άγ. λειψάνων και εγκαινίων. 

6) Ύπό τό έδαφος και έπΐ τόπου σψζεται τή φλιά τής μεγάλης θΰρας 

τοΰ νάρθηκος μή έκσκαφείσα ετι. 

Πλακόστρωσις γενικώς διά πωρολίθου. Μερικαι. πλάκες υφιστανται ετι 

ύπό τό έδαφος. 
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7) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΝ. Τοΰτου κατεστράφη παν ίχνος προς διάνοιξιν τής 
εύρείας αυλής τοΰ νέου ναΐσκου. 

8) ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟΝ. "Οτι διεσώθη εξ αύτοΰ είναι ή δεξαμενή - κολυμβή- 

θρα καί αί τάφροι των θεμελίων, διότι άνεσκάφη τελείως, επειδή εν τω χώρω 
αυτοΰ, ώς ανωτέρω ελέχθη, ειχεν άποφασισθή τό πρώτον νά κτισθή ό νέος 
ναΐσκος. Έλήφθη φροντίς, όπως περισωθή τουλάχιστον τό σχέδιον αύτοΰ έν 
κατόψει καί αί διαστάσεις διά προχείρου άναπαραστάσεως τών θεμελίων 
(είκ. 4). Ή σταυροειδής κολυμβήθρα, βάθους, ώς έχει σήμερον, 0.27, μήκους 
και πλάτους άνά 1.25, σώζει κατά τό ανατολικόν άκρον τήν βάσιν βαθμίδος, 

Είκ. 4. Δεξαμενή ·κολυμβήθρα του Βαφτιστηριού. 

παρά δέ τήν ρίζαν ταΰτης οπήν προς έκκένωσιν τών ύδάτων. Ή οπή αυτή 
ήν ανάλογος, αλλά διηνοίχθη ύπό τών τό πρώτον προ 45ετίας έκσκαψάντων τό 
όρυγμα ύποπτευόντοσν τήν ύπαρξιν θησαυρού. Τά τοιχώματα διά μονολίθων, 

(είκ. 4). Πλακόστρωσις διά σχιστόλιθου, έν ω τοΰ δλου χτίσματος διά πωρο¬ 

λίθου (είκ 5). Αί πλάκες αύται άποτελέσασαι τήν πλακόστρωσιν τοΰ κατωτέ¬ 

ρου μνημονευόμενου συγχρόνου (1871) πύργου, άνελήφθησαν καί έκειθεν 
καί διετέθησαν εις τό γεισον τοΰ νεόδμητου ναΐσκου. 

9) ΣΤΟΑ. Αύτη είναι τό μόνον έξ όλων τών] χτισμάτων, τοΰ οποίου έφεί- 

σθησαν περισσότερον αί αλλεπάλληλοι καταστροφαί καί δπερ εμφανίζεται 
μετά τήν άποχωμάτωσιν καί άπολίθωσιν άρτιώτερον πάντων τών άλλων. 

Υφιστανται οί δυο παράλληλοι τοίχοι εις ύψος 1.50-1.70 μ., μήκος δέ εκα- 

τέρου 2 μ. καί πάχος 0.70 μ. Ή διάσωσίς των οφείλεται προ πάντων εις τήν 
στερεότητα αυτών. 

Εμμανουήλ Βαμβουδάκη 

Σήμερον τοΰ δλου συγκροτήματος λείψανα σώζονται τά εξής: 

1) ΝΑΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ. Ή κυλινδρική κόγχη τοΰ ίεροΰ βήματος, ύψους 
περίπου 1.50 μ., χορδής 3.70 μ. Ή εξωτερική αύτοΰ επιφάνεια δεν έξεσκάφη 
είσέτι ένεκα δυσχερειών κτηματικών. Φερει κατα δυο σημεία, οπού σφζεται 
μέρος τοΰ επιχρίσματος, λείψανα τοιχογραφίας φυτικού θέματος, άς κατα τό 

δυνατόν έστηρίξαμεν. 

2) Μέρος τοΰ ανατολικού στενού τοίχου τοΰ ύποκαθιστώντος τήν κόγχην 
τοΰ μεσημβρινού κλιτούς, μήκους 2.50 μ. καί υψ. 0.70 μ, καλυπτόμενου εις 
μέγα τμήμα ύπό έγχροδμων διακοσμητικών, αλλα δυσερμήνευτων παραστα- 
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Αποκλείεται νά ήτο, ως ύπωπτεύθη, κωδωνοστασίου, διότι οΐ μεγάλοι 
κώδωνες ήσαν άγνωστοι παρά τοϊς πρώτοις χριστιανούς, ως παρ* Έβραίοις, 

"Ελλησι και Ρωμαίοις. Τά λεγάμενα ΐίιιίίηδώιιΐίΐ των Ρωμαίων ήσαν κώδω- 

νες μικροί πολύ άπέχοντες των σημερινών εκκλησιαστικών τοιούτων1. Έν τή 
Ανατολή αντί κωδωνοκρουσιών μετεχειρίζοντο ειδικούς κήρυκας, οΐτινες 
άποστελλόμενοι άνά τάς οδούς έκάλουν τον λαόν εις προσευχήν. Οί τοιούτοι 
εκαλούντο «λαοσννάκται» ή «Θεοδρόμοι». Ή χρήσις των κωδώνων εΐσήχθη 
έκ τής Δύσεως, ιδία τής Ρώμης, ίσως ολίγον ένωρίτερον, άλλά|διεδόθη κατά 

Είκ. 5. Λείψανα των θεμελίων τοΰ Βαπχιστηρίου. 

τον Ζ' αιώνα. Εις δέ την 'Αγ. Σοφίαν έτέθησαν κώδωνες περί τό τέλος τού 

Θ7 αΐώνος2. 

10) ΠΙΛΩΝ. Τούτου σφζεται μικρόν μέρος τής μιας παραστάδος έντετοι- 

χισμένον εν τοίχω αγρού, ύψ. καί πλ. άνά 1 μ. 

11) Προς Ά. τοΰ ναού σφζεται βάσις αρχαίου οικοδομήματος, εφ’ ής 
ύψούται σύγχρονος (1871), αλλά σεσαθρωμένος πύργος. Λόγω τής θέσεως δεν 
αποκλείεται νά ήτό τις των «βασιλείων οίκων». 

Ίχνη διαφόρων άλλων κτισμάτο3ν άλλα άλλοθι. 

* * 

Κινητά δέ μέλη σφζονται τά εξής: 
1) Τεμάχια πλαισιωμένης μαρμάρινης ορθογωνίου πλακός, τά όποια 

1 Διον. Λάτα, Ένθ* άνωτ. σ. 28δ. 

2 Μεγ. Έλλ. Έγκυκλ. έν λ. κώδων σ. 530. 
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συναρμολογοΰμενα δίδουσιν άκεραίαν την πλάκα, ήτις είναι ασφαλώς ή τής 
'Αγ. Τραπέζης (είκ. 6). 

2) Τεμάχια των κιονίσκων των ύποβασταζόντων την 'Αγ. Τράπεζαν καί 

άλλων (είκ. 6). Πολλά τούτων ενετόιχίσθησαν έν τφ νέφ ναίσκφ. 

Τά τεμάχια ταύτα, ώς καί τά τής 'Αγ. Τραπέζης, εύρέθησαν μακράν 

τού οικείου χώρου κεχωσμένα καί οίονεί κεκρυμμένα, εθραύσθησαν δέ έκ 

καταπεσόντος έπ3 αυτά τοίχου. Έκ τούτου εξάγεται, ότι μετά τήν καταστρο¬ 

φήν έγινε κατά καιρούς καί διαρπαγή τοΰ κινητού υλικού. 

3) Τεμάχιον μαρμάρινης πλακός φέρον έν τμήμα γεγλυμμένου αρχαϊκού 

Είκ. 6. Αγία Τράπεζα, κιονίσκοι αυτής, λεκάνη, άγγεϊον ύδροφόρον κλπ. 

ακιδωτού σταυρού. Έτέθη μεταξύ τών πρώτων θεμελίων λίθων. Ανήκε 

μάλλον εις θωράκιον. 

4) Τεμάχιον—τό ήμισυ περίπου—μαρμάρινης λεκάνης, πλαισιωμένης 

ελαφρώς κατά τήν τομήν τού χείλους (είκ. 6). 

5) Τεμάχιον έπιμήκους μαρμάρινης πλακός φεροΰσης τάς λεγομένας 

«ταινίας» (ίαεααδ), τό όποιον φαίνεται ον ή κοινή «κορνίζα» τού ανωφλιού 

τής θύρας τού ναού. Δύο άλλα τεμάχια αυτής ενετό ιχίσθη σαν. 

6) Βάσις κίονος έκ λευκού μαρμάρου φέρουσα τήν σχετικήν διά τό έμπό- 

λιον οπήν καί βαθεΐαν εύρεΐαν κατακόρυφον τομήν, αλλά καί γλυφήν προς 

έγχυσιν τού μολύβδου. Έχρησιμοποιήθη ώς βάσις ιστού. Έτέρα τοιάύτη 

τετραγωνική, εύρεθεϊσα κατά τό δριον τού Ί. Βήματος, ένετοιχίσθη. 
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ΚΕΡΑΜΙΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Είδη κεραμεικής εύρέθησαν τα εξής: 

1) Λύχνος πήλινος κυτιόσχημος, μέ προέχοντα μύξον φέροντα έτι την 

εκ νημάτων βάμβακος θρυαλλίδα. Έφερε λαβήν δακτυλιόσχημον, ύπερέχου- 

σαν του όλου σοόματος (είκ. 7). 

2) Κύαθος κοινού τΰπου εξ 
αργίλλου μέ δακτυλιόσχημον λα¬ 

βήν (είκ. 7). 

3) Υπόλοιπα κατά τήν βά- 

σιν δυο πήλινων αγγείων έξ 
αργίλλου, μελανοχρόων έσωτερι- 

κώς έκ τής χρήσεως, κοινού μέν 
τύπου, περιέργων δέ κατά τούτο, 

οτι έν τφ κέντρφ του πυθμένος 
φέρουσιν ομφαλοειδή άπόφυσιν 
μέ ζώνας περικοχλίου. Ίσως περί 
ταύτην έκοχλιοΰτο ειδικόν στέλε¬ 

χος, έφ" οΰ ήνάπτετο λιβανωτός 
ή δαδία (είκ. 7). 

4) Αγγείου μικρόν, ακανό¬ 

νιστου, χειροποίητου, ευρυνόμε¬ 

νου άποτόμως προς τό χείλος 
(είκ. 7). "Έσωθεν και έξωθεν με- 

λανόχρουν έκ τής απ’ ευθείας 
δπτήσεως. Προφανώς έχρησιμο- 

Είκ. 7. Λύχνος, κύαΰος, αγγεία μετ’ όμφαλο- ποιείτο, ινα προχειρως αναπτωσι 
ειδοϋς άποφύσεως καίΓκεραμίνη πλάξ τάφου. πυράν προς τελετουργικός χρή¬ 

σεις. — Ώς έκ τής πενιχρότητος 
καί τής άπλότητος τής εμφανίσεως οφείλει νά άνήκη εις τήν τρίτην εκκλη¬ 

σίαν, ήτις πάντως πρέπει νά τοποθετηθή εις τήν τελευταίαν προ τής έρη- 

μώσεως τής Σάμου πτωχήν εποχήν, ή τήν πρώτην περίοδον του άνασυν- 

οικισμού αυτής. 

5) "Αγγείου ΰδροφόρον παλαιού τυπου, σωζόμενον κατά τό ήμισυ (είκ. 7). 

6) Πλίνθος πηλίνη μελανόχρους εκ τής δπτήσεως, περιφερική, εξ άργίλ- 

λου άναμίκτου μέ λιθάρια. 

7) "Αφθονία θραυσμάτων παντοειδών καί πάσης χρήσεως πήλινων 

αγγείων καί αντικειμένων έν γένει έν τοϊς πέριξ άγροΐς καί ιδίως επί τής 

ανατολικής γλώσσης ίου αυτόθι κολπίσκου. 
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ΤΑΦΟΙ 

Πολυπληθείς τάφοι μετά σκελετών εύρέθησαν παρά τον λιθόστρωτου 
διάδρομον — μεσημβρινώς—καί παρά τον νάρθηκα αραιότεροι. Έν τινι 
μεταξύ τών δευτέρων τούτων εύρέθησαν τρεις όμού σκελετοί, πιθανόν δείγμα 
βεβιασμένης ταφής διαπιστοΰσης σφαγήν έξ επιδρομής ή λοιμώδη νόσον. 

“Εν τινι άλλφ εντός τού δεξιού κλιτούς παρά τήν θύραν καί ύπό τον μεσημ¬ 

βρινόν τοίχον 1 εύρέθησαν δύο όμού σκελετοί, ών εις παιδιού. Τάφοι εντός 
τού ναού εύρέθησαν καί έν τώ μεσαίφ κλίτει παρά τήν θύραν, ών ό μέν εις 
είχε σκελετόν εις τήν κανονικήν θέσιν, ό δέ έτερος εις άποκλίνουσαν καί τάς 
κεφαλάς προσεγγιζούσας ούτως, ώστε άμφότεροι οί τάφοι άπετέλουν δξεΐαν 
γωνίαν. Τρεις έ'τι τάφοι μεταξύ δλων είχον θέσιν μή κανονικήν (έκ Δ. προς Α.). 

Ό εις εξ αυτών εύρέθη μεταξύ τών τοίχων τής ύποτιθεμένης στοάς. Πάντες 
ούτοι πλήν τού τελευταίου ήσαν καλυβάσχημοι, καλυπτόμενοι ύπό μεγάλων 
καί πλαισιωμένων κατά τάς τρεις πλευράς κεραμίδων — στρωτήρων, ούτως 
ώστε ν’ άποτελώσι γωνιώδη τόξα. Ό τελευταίος είχε πλάκας δρθάς (σχιστόλι¬ 

θου) προς τήν κεφαλήν καί τούς πόδας, εκατέρωθεν δέ κεραμίδας, μεταξύ 
τών οποίων εύρέθη καί ή εν είκ. 7 μόνη ακέραια. Έκαλύπτετο δέ υπό ορι¬ 

ζοντίων πλακών επίσης σχιστόλιθου. 

& 
* * 

Επιγραφή ούδεμία προς τό παρόν εύρέθη. Δεν αποκλείεται δμως διά 
βαθύτερων καί εΰρυτέρων ερευνών νά έξαχθώσι καί άλλα διάφορα αντικεί¬ 

μενα καί επιγραφή τις. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗΣ 

1 Έκ τούτου εξάγεται ότι τουλάχιστον ό είς έκ τών δύο μικρότερων ναών ήτο ό 
αρχαιότερος, έν φ έτάφησαν οί δύο νεκροί καί έφ’ οΰ βραδύτερον έκτίσθη ό μεγάλεί- 
τερος ναός, οΰ ό μεσημβρινός τοίχος έπεσεν επί τοΰ προϋπάρχοντος τάφου. 



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

ΤΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΟΥΒΑΡΑ 

Έν τφ ΛΘ' τόμω της «Αθήνας» (σελ. 251 ε.) έδημοσιεύθη υπό του 
κ. Γ. Σωτηρίου κρίσις περί μικράς πραγματείας μου καταχοορισθείσης εν τφ 
ΛΕ' τόμω τού αυτού εγκρίτου περιοδικού, άφορώσης δ’ εις τούς περ'ι τό χωρίον 
τής Λαυρεωτικής «Καλύβια του Κουβαρά» κειμένους χριστιανικούς ναούς. 

Είκ. 1. Ή νοτιά πλευρά τοΰ ναοϋ των Ταξιαρχών. 

Έν τή είρημένη κρίσει του ό κ. Σωτηρίου συνεφώνησε μέν μετ’εμού δτι 
ό σημερινός ναός των Ταξιαρχών έχει κτισθή επί παλαιοτέρου, ύπεστήριξεν 
όμως δτι «ούδέν σημερινόν τμήμα αυτού δύναται μετά 
βεβαιότητος νά προέρχεται έκ τού πρώτου παλαιοχρι¬ 

στιανικού κτιρίου» άντιθέτως προς την έμήν βεβαίωσιν, καθ’ ήν αί έν 
τοίς μακροίς τοίχοις τού σημερινού κτηρίου τοξοστοιχίαι (εΐκ. 1) άνήκουσιν 
εις τάς τοξοστοιχίας παλαιοχριστιανικής βασιλικής, ήτις, σμικρυνθεΐσα έν μετα¬ 

γενεστέρου χρόνοις παρέσχε τάς κιονοστοιχίας της ώς υλικόν εις τούς εξω¬ 

τερικούς τοίχους τού μεταγενεστέρου ναού. 

"Ως επιχειρήματα υπέρ τής γνώμης του ό κ. Σ. φέρει 1) τό ύπερβολικώς 

Συμπληρωματικά περί τής βασιλικής των Καλυβιών Κουβαρά. 

χαμηλόν ύψος {2.2δ μ.) των κιονοστοιχιών, δπερ θεωρεί «δλως ασυνήθες 
εις ναούς τής πριοτης εποχής» καί 2) τό μικρόν πλάτος των πλαγίων 
κλιτών έν σχέσει προς τό μέσον. 

"Ως προς τό πρώτον τών επιχειρημάτων τούτων απαντώ τά εξής: 
Τό ύψος 2.25 μ. δεν 

έδόθη έν τή μελέτη μου 
(έ'. ά. σελ. 170) ώς ύψος 
κιονοστοιχιών^ αλλιώς 

άπό τό έδαφος τής πα- , ^ "V. 

λαιάς βασιλικής. Αλλά : ' Υ : 
ι= 1 . " * 3 X 

καί τού σπουδαίου τού- ; - ... 

του λόγου μή λαμβανο- -·>·.' : „ ' 

μενού ύπ’δψιν, καί πάλιν ; . 

τό είρημένον ύψος δεν : , ■·. Τ'Ε' ϋ8§ ' ! 
/ \ » ,Ύ, > - ιΓ ®ϋ » 

πρεπει να μας ξενιση, » 'Κ I 

άν λάβωμεν ύπ’δψιν ότι | ^ ||^ ι||| " 

λικάς τών σπουδαίων |[^Ι| 
θρησκευτικών κέντρων 
άνιδρύοντο εις επαρχίας ί·»· 

καί μικρυτεραι, έχουσαι '. Υ 
χαμηλούς καί ραδινούς 
τούς κίονας. Έστω δ5 ώς 
παράδειγμα τοιαΰτης —— 

εξοχικής βασιλικής ιό 
τής Γλυφάδας, ένθα 

ύπάρχουσι κίονες, ών τό ύψος τού κορμού είναι 2.65, ή δέ διάμετρος μόνον 
0.285 {Πρακτ. Άκαδ. Αθηνών τόμ. 5 (1930) σελ. 261). "Ώστε δεν είναι «δλως 
ασυνήθες» τό μικρόν σχετικώς ύψος τών κιόνων τής βασιλικής Κουβαρά. 

Ως προς δέ τά πλάγιά κλίτη παρατηρώ, δτι έν χή έν 3Αθήνα παρατεθείση 
κατοψει ταύτα σχεδιάζονται έστιγμένως, είναι επομένως υποθετικά. Τό πρα¬ 

γματικόν δέ πλάτος των έξηκριβώθη κατόπιν μικράς σκαφής, ήν ένήργησα 
προ τριετίας και ητις εδικαίωσε πλήρους την αρχικήν μου ύπόθεσιν, καθ’ήν 
αι επί τών πλάγιων πλευρών τού σημερινού ναού φαινόμεναι, τοξοστοιχίαι 
είναι αύται αΰται αΐ τοξοστοιχίαι τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής, έφ’ ής 

Είκ. 2. Ό άποκαλυφΟείς υπό τά τόξα μαρμάρινος κίων 
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Είκ. 3. 

Ό παλαιός κίων. 

αργότερου έκτίσθησαν άλλοι μεταγενέστεροι ναοί, και δτι εντός των σημερι¬ 

νών τοίχων ώφειλον νά εύρίσκωνται κα'ι αύτο'ι οί παλαιοί κίονες, οϊτινες υπε- 

βάσταζον τά τόξα. Πράγματι κατεδαφίσας μετά προσοχής τμήμα τι του 
νοτίου τοίχου κατώρθωσα ν5 απελεύθερο) σο) τον 

'- I πρώτον απ’ ανατολών κίονα τής νοτίας κιονο- 

1 στοιχίας (είκ. 2), σωζόμενον 
-- ! ακέραιον. Ό κίων είναι \ / 

> ' |||ρ ' μαρμάρινος, άποτελεΐται \ / 

' : | δ’ εκ βάσεως, κορμού καί \ / 

' *.·% I κιονόκρανου μετ’ επίθημα- \ / 

. | ^Οζ-Ή 

διαστάσεις μεγαλυτέρας των 
άπαιτουμένων διά τον έπ3 

αυτής βαίνοντα κορμόν, -οζι- 

ουτινος^ ή διάμετρος είναι 

ϋ φέρει κάτω μέν έλαφράν 
άπόθεσιν, άνω δ’ απολήγει ^ 

||||||^Τ{Β&||’η εις παχεΐαν σπείραν, έφ3 ^ 

»|Ι^8Ηρ^· ής πατεί τό κιονόκρανον. 

X Τούτο είναι ιωνικόν μεθ3 

ελίκων καί έχίνου, έφ3 ου 
έχουσι λαξευθή κατ3 επιπό- 

Είκ. 3. . / ~ * / 
, , λαιον τροπον των έσχατων 

Ο παλαιός κιων. * , , ν 
ρωμαϊκών χρόνων φα και 

τά ήμιανθέμια τών γωνιών. Έπί του κιονόκρανου βαί- - 

νει άκόσμητον επίθημα έν σχήματι άντεστραμμένης Α ? < 

κολοΰρου πυραμίδος στηρίζον την γέννησιν τών πλιν- -ιϊ .~1 λ . 

θίνων τοξοστοιχιών, ήτις πατεί έφ3 δλου σχεδόν του Είκ. 4. 

πλάτους του 0.365. Σχεδιον τοΰ κίονος 
"Οτι δ5 αί τοξοστοιχίαι ή σαν αϊ τής αρχικής βασι¬ 

λικής άποδεικνΰεται καί έκ του πάχους (0.04) τών ζωηρώς ερυθρών πλίνθων, 

έξ ών αποτελούνται. Αί τοξοστοιχίαι δ3 αΰται είναι καί ελαφρώς (0.10) ύπερ- 

υψωμέναι (διάμετρος τόξου 2.00 ύψος 1.10). 

Ώς προς δέ τά πλάγια κλίτη, ταΰτα, μετά την σκαφήν, εύρέθησαν δτι 
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είχον πλάτος τό μέν νότιον 2.85 τό δέ βόρειον 2.65. Κατά ταΰτα ή αναλογία 
τοΰ μέσου δρου τοΰ πλάτους των (2.75) προς τό πλάτος τοΰ μέσου δρόμου 
(6.60) είναι ώς 1 προς 2.40 ήτοι πάντως πολύ μεγαλυτέρα τής συνήθους 1:2.— 

Καί τό μέν ολικόν πλάτος τής βασιλικής κατωρθώθη διά τής άνασκαφής 
νά όρισθή, ούχί όμως καί τό ολικόν αυτής μήκος, διότι, δυστυχώς προς δυσμάς 
οί τοίχοι είναι ή τελείως κατεστραμμένοι ή λόγφ μεταγενεστέρων προσθηκών 
δυσδιάκριτοι. Πάντως ασφαλές είναι τό μήκος τοΰ κυρίως ναοΰ, τοΰ οποίου 
σώζεται ή ΝΔ. γωνία. Είχε δ’ ό ναός πέντε κίονας έφ3 έκατέρας τών πλευ- 

Είκ. δ. Άποκατάστασις τής κατόψεως τής παλαιας βασιλικής. 

ρών τοΰ μέσου κλιτούς ήτοι έν δλω 10, δσους ακριβώς έχει καί ή βασιλική 
τής Γλυφάδας, προς ήν ίκανάς παρουσιάζει ομοιότητας ή έξεταζομένη βασι¬ 

λική. Διά τούτο και τον νάρθηκα, αυτής έσχεδίασα έν τή παρατιθέμενη κατό- 

ψει1 (εικ. 5) κατ’ αναλογίαν προς τον νάρθηκα εκείνης. 

Προσθέτω έν τελεί δτι, άνασκαπτομένης περιφερικώς τής μεγάλης ή μι¬ 

κυκλικής κόγχης τοΰ ίεροΰ, άνευρέθησαν τεμάχια ύάλων όμοιων προς τάς τής 
βασιλικής Άφεντέλλη (*Αρχ. Δελτ. 1929 σελ. 60), παρά δέ τό Β. τής άψΐδος 
άκρον καί τάφος θολοσκεπής μέ διεΰθυνσιν από Δ. προς Α. άλλ’ άνευ τίνος 

1 Ή κάτοψις αυτή, κατά παραχώρησίν μου, έδημοσιευθη έν τή περί βασιλικών πρα¬ 

γματεία τοΰ κ. Σωτηρίου έν Άρχ. Έφημ. 1929 είκ. 17 σελ. 185. 



444 Α. Κ. Όρλάνδου 

κτερίσματος. Περαιτέρω προς Β. άνευρον καί τά θεμέλια μικράς ή μικυκλικής 
άψΐδος άνηκοΰσης εις μεταγενεστέραν τινά μετασκευήν τής βασιλικής. 

Εις την πρώτην δέ περίοδον τού ναού άνήκουσι καί τά εν τφ μεταγενε- 

στέρφ τέμπλω έντετοιχισμένα θωράκια και πεσσίσκοι. Ταΰτα άνήκουσιν εις 
τάς κιγκλίδας ή δρυφάκτους. Καί περί μέν του θωρακίου, φέροντος παρά- 

στασιν συνήθη κατά τον 50ν ή 60ν αιώνα, ώ μίλησα ήδη εν ’Λθηνα, (τόμ. ΛΕ' 

169), ενταύθα δέ (εϊκ. 6) παρέχω τό σχέδιον πεσσίσκου, 

δστις φέρει άνω την καί άλλοθεν γνωστήν κωδωνοειδή 
άπόφυσιν, ήτις άποδεικνυει δτι αϊ δρΰφακτοι ήσαν του 
χαμηλού τΰπου, δεν είχον δηλ. άνωθεν αυτών κιονίσκους. 

Ανήκει δ’ δ εικονιζόμενος πεσσίσκος εις τούς εκατέρωθεν 
τής Πύλης τιθεμένους, διότι έχει δύο μέν αντικειμένας 
πλευράς αυτού κεκοσμημένας διά γλυφών, τών δέ λοιπών 
την μέν λείαν, την δέ μετ’ εγκοπής, εις ήν είσεχώρει ή 
πλάξ του θωρακίου (εικ. 6). Όμοιόσχημοι πεσσίσκοι ύπάρ- 

χουσιν ενδομημένοι τέσσαρες εκατέρωθεν τής ωραίας Πύλης 
τού τέμπλου. 

Έν τή, αυτή ώς άνω κρίσει του (σ. 252) 6 κ, Σωτηρίου 
κακίζει τον ορον «καλαθοειδή», δι’ού εχαρακτήρισα τά δύο 

κορινθιακά τού μεταγενεστέρου τύπου κιονόκρανα, άτινα 
βαίνουσιν επί τών κιονίσκων τού προ τού τέμπλου προ- 

σκυνηταρίου (Άθηνά, ΛΕ, 166) «διότι», ώς λέγει, «καλα- 

θοειδές (ΚοΓΒΙεΗ,ρίΙεΙΙ) είναι ό νέος κατά τον 
5 (μ. X.) αιώνα εφευρεθείς τύπος τού κιονόκρα¬ 

νου, τον όποιον χαρακτηρίζει τό κυρτόν εν 
εΐδει λέβητος σχήμα». Συνιστώ δ’ 6 κ. Σ. «νά δίδε¬ 

ται μεγαλυτέρα προσοχή (εις τούς αρχιτεκτονικούς ορούς), διά νά μή 
αύξάνη ή ήδη ύπάρχουσα αναρχία». Άλλ’ακριβώς προς αποφυγήν 

τής αναρχίας καί καθιέρωσιν ομοιομόρφου ορολογίας μεταξύ κλασσικής καί 
χριστιανικής τέχνης έχρησιμοποίησα εγώ τον δρον «καλαθοειδής» προκειμέ- 

νου περί μορφής κορινθιακών κιονόκρανων1, διότι ό δρος ούτος ού μόνον ήδη 
άπο τής άρχαιότητος έφηρμόζετο, προκειμένου περί κορινθιακών κιονόκρανων, 

(*Α θ η ν α ι ο ς, Δειπνοσ. Ε 206^, έκδ. Μείηεΐεε, νΐίπινΐιΐδ, Όε Ατοΐιί- 

ΐβοΐατο. IV, 1, 9 ε'κδ. Κτοΐιπ) αλλά καί διεθνώς έχει από πολλοΰ καθιερωθή 
ώς επιτυχέστατα έκφράζων ού μόνον τήν μορφήν, αλλά καί τήν —έστω καί 
πλαστήν — προέλευσιν τού κορινθιακού κιονόκρανου 2. 

1 Σημειωτέον διι καί αυτός ό είδικώς μελετήσας τό παλαιοχριστιανικόν κιονόκρα- 

νον νοπ Αΐίβη κατατάσσει δυο εντελώς κορινθιακός μορφας κιονόκρανων εις τά ΚοΛ* 

Ιτ&ρίίεΙΙθ (Οεδοίποΐιίε άεε βΐίεΐιπδΐΐίοΐΐθπ Κ&ρίίεΐΐβ ΜϋηοΗβη πίν. VI είκ. 2 καί 4). 

Ώς γνωστόν ή μορφή τοϋ κορμοΰ τοΰ κορινθιακού κιονόκρανου (άνευ δηλ. τών 

Είκ. 6. 

Πεσσίσκος τών 
κιγκλίδων. 
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"Οσον δ’ αφορά είζ τον διά τού κυρτού, εν εΐδει λέβητος, σχήματος 
χαρακτηριζόμενον τύπον κιονόκρανου, ούτος προς αποφυγήν συγχύσεως θά 
πρέπη ελληνιστί ν’ αποδίδεται διά τού ορού «λεβητοειδής», ώς ήδη γερμα- 

νιστί Κεδ5εΠ<Ερίί:ε]1 άποκαλειται (\¥ιιΗ£, ΑΙίοΙιτ. ιιηά Βγζ. Κιιπδί I, 277) 

ή τό πολύ διά τού «κανιστροειδής». 

Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 

φύλλων) είναι ακριβώς όμοια τή τοΰ καλάθου έν φ αί άρχαϊαι Έλληνίδες έ'θετον τά έριά 

των. (Άριστοφ. ’Όρν. 1325, Λυσιστρ. 579). Τοιούτους κα?.άθους συχνότατα βλέπο- 

μεν άπεικονιζομένους επί τε τών αγγείων καί τών αναγλύφων. Τοιοΰτον δ’ ακριβώς 

κάλαθον έπέθεσεν επί τοΟ τάφου τής κορινθίας παιδίσκης ή τροφός αυτής, δστις περι- 

βληθείς ύπ’ άκανθων παρέσχεν εις τον Καλλίμαχον τήν έμπνευσιν προς δημιουργίαν 

τοϋ κορινθιακού κιονοκράνου (νίΐηινΐχΐδ, ϋε ΑτοΙαίΙ. IV, 1, 9). 
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ! 

νέηέϋα Οοίίαε, Ββ Ιΐιέάΐτβ ά Βγζαηεε. Ρατή Ιίύταίτΐε οτΐβηίαίΐζίβ ΡαηΙ 
ΟεηίΗηετ 1931 8° ρρ. 290. 

Τό βιβλίον διαιρείται εις δυο τμήματα, ών τό μεν πρώτον περιλαμβά¬ 

νει τα εξής κεφάλαια α' οι ιπποδρομικοί αγώνες εν Βυζαντίφ καί ή σχέσις 
αυτών προς την εκκλησίαν β' ή αρχή τής μιμικής έν τφ έκκλησιαστικω 
θεάτρω γ' τό θέατρον έν τή εκκλησία καί δ' τό θέατρον εν τή εκκλησία καί 
ή έπιβίωσις αυτού παρ’ ήμΐν, τό δέ δεύτερον τάδε- ε' ή εξέλιξες τής δραματικής 
φιλολογίας έν Βυζαντίφ, £" τό δράμα «εξαγωγή» πρόδρομος του Χριστιανι¬ 

κού θεάτρου καί ζ' τό δράμα Γρηγορίου του Ναζιανζηνοΰ «Χριστός πάσχων» 1. 

Τήν δλην πραγματείαν συμπληρουσι γενικαί παρατηρήσεις καί συμπε¬ 

ράσματα, παρατίθεται δέ πίναξ τών έργων των ληφθέντων ύπ’ δψιν κατά 
τήν σύνταξιν αυτής. 

Ό έπεξερχόμένος τό ανωτέρω έργον ευχαρίστως παρατηρεί δτι ή συγ- 

γραφεύς μετ’ έπιμελείας είργάσθη δι3 έν τόσον λεπτόν καί πολυπλοκον θέμα. 

Εννοούσα καλώς τήν μεσαιωνικήν γλώσσαν, αντλεί ούχί σπανίως απ’ευθείας 
εκ τών πηγών, άς καταλλήλως χρησιμοποιεί, καί μάλιστα τήν έκθεσιν τής 
βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου 2. Ή γνώσις άφ’ ετέ¬ 

ρου τών σημερινών εκκλησιαστικών εθίμων, καί δή τών έν Μικρά "Ασία, 

άτινα διασώζουσιν ακόμη πολλά θεατρικά μεσαιωνικά στοιχεία, προσδίδου- 

σιν ιδιαιτέραν αξίαν εις τό έργον. 

Αληθές είναι δτι ή εκκλησία δι’δσων διέθετε μέσων προσεπάθει ν’ άπο- 

μακρυνη τους πιστούς αυτής από τού αρχαίου Ελληνικού θεάτρου, έπ3 ίσης 
όμως αληθές είναι δτι δεν ήδυνήθη ν’ αποφυγή τήν έπίδρασιν αυτού, ή 
όποια, κατά τούς πρώτους μάλιστα αιώνας, ήτο ΐσχυροτάτη. Ό μέλλων δθεν 
νά πραγματευθή περί τού θεάτρου κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους είναι 
υποχρεωμένος νά παρακολούθηση τήν έξέλιξιν τού αρχαίου Ελληνικού. 

Ό Μαλάλας κατά τον <Γ' μ. X. αιώνα περιγράφει κατά τοιούτον τρόπον 
τούς Όμηρικούς καί άλλους ήρωας, ώστε είναι αδύνατον νά μή είχεν ύπ’όψιν, 

1 Τό δράμα τοΟτο υποστηρίζει ή συγγραφεύς οτι έγράφη όντως υπό Γρηγορίου τοϋ 

Ναζιανζηνοΰ, χωρίς βέβαια νά πείθη τούς ειδικούς. Βλέπε καί τήν μελέτην τής ιδίας 

υ ϊηίΐιιβηοε ιΐα άταπιβ ΟόπεΙοδ Ρ&εοάοη ηογ V 3Γΐ ΟΗτεΙΐεπ ά’ Οηεηί. 

2 Θά είχε τις μόνον νά παρατηρήση, ότι, ώς προς τήν χρονολογικήν κατάταξιν τών 
συγγραφέων, έπρεπε νά προσέξη περισσότερον. 

! 

πλήν ιών σχετικών εικόνων ι, καί τήν από σκηνής έμφάνισιν αυτών, περί ής 
άλλως τε έχομεν καί ώρισμένας μαρτυρίας (Προκοπίου τού Γαζαίου, Πανη¬ 

γυρικός εις Αναστάσιον 500.9 έ'κδ. Βόνν.) 

Καί οί τήν παντόμιμον άλλως τε δρχησιν άσκούντες ΰποκριταί, οί δρχη- 

σταί, ώς έκ τών πληροφοριών τών μεγάλων τής εκκλησίας πατέρων καί τού 
Λιβανιού μανθάνομεν, ύπεδύοντο πρόσωπα τής αρχαίας μυθολογίας καί 
έλάμβανον ώς θέματα παραστάσεων εκείνα, άτινα οΐ μεγάλοι τής άρχαιότη- 

τος τραγικοί επραγματευθησαν 2. Ό Χορίκιος έν τώ περί τών έν Διονύσου 
τον βίον είκονιζόντων εργιδίφ του {§ 141 σ. 377.1. έ'κδ. ΡοοτεΙβΓ - Κΐοΐιΐ;- 

δίείο) διαστέλλει τον μίμον τού τής τραγο)δίας ύποκριτού «δς νΰν μεν εισέρ¬ 

χεται παίδα φονέα μητρός (Σοφοκλής) νύν δέ μητέρα ξίφος έπιφέρουσαν 
τέκνοις υπό ζηλοτυπίας ερωτικής (Ευριπίδης), ό δ’ Εΰνάπιος (περί πρέσβεων 
εθνών προς Ρωμαίους 1 σ. 462 έκδ. Βοΐδεοιι&άε) όμιλεΐ, άν καί ούχί σαφώς, 

ακόμη περί τής χρήσεως τού από μηχανής θεού. 

Έπί τής εποχής Διβανίου καί Ίουλιανοΰ έπαίζοντο κωμωδίαι τού Μενάν¬ 

δρου καί τών αρχαίων Ελλήνων κωμικών3, πιθανώτατα δέ καί σατιρικά 
δράματα, ών ό αριθμός δέν θά ήτο περιωρισμένος, άν κρίνη τις έκ τού γεγο¬ 

νότος οτι κατά τον ΙΒ' ακόμη αιώνα έσφζοντό τινα αυτών έν χειρογράφοις. 

Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιο; λέγει σχετικώς (Ταίε), Ειιείαίΐιπ οριιεε. 89.43) 

«τά σατυρικά μίγματα έκείνα πράξεων καί λόγων τών έν προσώποις ήρωϊ- 

κοΐς, ών τό κράμα γέλωτι καί σπουδή παραμέμικται. Καί ΐσασιν αυτά οί 
έντετυχότες παλαιοί; πονήμασιν, ών ολίγα τινά περιφέρεται». 

Ό μέλλων λοιπόν νά πραγματευθή περί τού Βυζαντινού θεάτρου πάν¬ 

τως, έπαναλαμβάνοη πρέπει νά λάβη ύπ’ οψιν καί τάς τύχας καί τήν έξέλιξιν 
τού αρχαίου Ελληνικού, τού οποίου έτροποποιήθησαν καί έσυντομεύθησαν 
τα δραματα, οπερ όμως δεν εξελιπε βέβαια με τούς πρώτους αιώνας τού 
Χριστιανισμού. 

Ώς προς τό σημεΐον τούτο φρονώ δτι μειονεκτεί τό έργον τής συγγρα- 

φέως, ή οποία, έρευνώσα τά τού θεάτρου από τής ίδρύσεως τής Κιυνσταντι- 

νουπόλεως μέχρι τής άλώσεως αυτής υπό τών Τούρκων, καλόν θά ήτο νά 
έξήταζε καί τό ζήτημα μέχρι πότε έξηκολούθησεν υφιστάμενον τό άρχαΐον 
Ελληνικόν θέατρον καί πώς είχον τά τού θεάτρου από Κωνσταντίνου τού 
Μεγάλου μέχρι τού Ιουστινιανού, δστις δεινόν κατ3 αυτού κατήνεγκε πλήγμα, 

1 Βλέπε τών πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών τόμ. 4.465. Ό Άμασείας 

Άστέριος, Είς μαρτύρων τής πανευφήμου μάρτυρος Ευφημίας (Μί^ηε, Ρ. Ο. 40.837) 

όμιλεΐ περί είκόνος παριστανούσης τήν Μήδειαν φονεύουσαν τά ίδια τέκνα. 

2 Λιβανιού, Προς Άριστείδην υπέρ τών ορχηστών 67.68.70.78.110 (τόμ. 4 σελ. 

462.8, 68, 464.7, 467.8, 492.1 493.2 έκδ. ΡοβΓείετ). 

Λιβανιού, Ενθ’άν. 74 σ. 467.7, Ίουλιανοΰ, Προς Ηράκλειον Κυνικόν 
σ. 204 ό καί τοΰ αύτοδ Άντιοχικός ή μισοπώγων σ. 366. ο. 
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άποκόψας τώ 526 τά χάριν -θεατρικών παραστάσεων διδόμενα επιδόματα, εις 
δ θέμα πολύ χρήσιμος θά τής εφαίνετο καί ή μελέτη του Α. Μϋΐΐοτ, Βαβ 
Βίί1ιη6π\ν68οπ ίη άοτ Ζόί νοπ Οοηδίταηΐίη ά. Ογο5$6π Βίε ^δΐίηίαη 
(Νοαε |^ίιτ6ηο1ΐ£Γ ί. ά. Β1α$$. ΑΙίειΊΐιιιηι 23 καί 24 (1909) σ. 36-55), ήν 
νυν, μετά τήν δημοσίευσιν τού έργου τής συγγραφέως, συμπληρούσιν αΐ δια- 

τριβαί τού Α. νο£ΐ, Είικίοδ δΐιτ 1ε Ιΐιέ&ίτε ύγζζηύϊΐ. (Βυζάντιον 6.37 καί 
εξ. 623 καί έξ. καί μάλιστα 638 - 640) καί Εε ίΐιέάΐτβ ό Βγζαηοε εΐ Οαπδ 
Γετηρίτε άπ IV® &ιι XIII0 δίέοΐε. I. Βε ΐΒέάίχε ρτοίαηε. (εν Κεν. ά. 

ι^χιεδΐ:. Ιιίδίοτ. 59. 257 - 296). 

Ουδέ θά ήτο άσκοπον, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, νά έξητάζετο καί 
ή εξέλιξις τής σημασίας τής λ. θέατρον, ήχις, άντιδιαστελλομένη προς τον 
ιππόδρομον (Χρυσόστομος, Μί^ηε, Ρ. Ο. 47.359, 57.48) εσήμαινεν ο,τι και 
παρ’ άρχαίοις, άλλοτε δ’εδήλου τον ιππόδρομον «αί έν τοΐς θεάτροις διατρι- 

βαί, άσπερ θέας έ'νεκεν τής των ίππων άμίλλης ποιούνται» 1 (Χρυσοστόμου, 

εις Ίωάννην ομιλία ΙΑ', Μΐ§ηε, Ρ. Ο. 59.78) διά νά καταλήξη νά σημαίνη 
παρά Δούκα (340.20) δ,τι και ό μεσαιωνικός έμβολος! Έκτισε θέατρον 
(Μωάμεθ ό Β') έν τή πόλει, ο καί βεστιοπρατήριον λέγεται καί Περσιστί 

πεζεστάνιον». 

Επιθυμητόν επ’ ίσης θά ήτο νά έξητάζετο τό σχήμα τού θεάτρου, δπερ 
έχον τον τύπον τού Μικρασιατικού καί Ρωμαϊκού, ήτο κατεσκευασμένον έκ 
λίθου ξεστού (Εύναπίου, Βίοι φιλοσόφων καί σοφιστών σ. 69 έκδ. Βοίδδο- 

ηαάε). Διά τό σχήμα παραβλητέαι καί αί συνήθεις φράσεις «άναβαίνειν ή 
άνέρχεσθαι είς τό θέατρον ή επί τό θέατρον» «άνέρχεσθαι τούς βαθμούς 
τού θεάτρου» (Χρυσοστόμου, Περί μετάνοιας, Μϊ^ηε, Ρ. Ο. 59.760) «κάθη- 

σθαι επί κορυφής θεάτρου» (Χρυσοστόμου, Είς Ίωάννην ομιλία πβ', Μί§Ίΐο, 

Ρ.Ο. 59.446) «καταβαίνειν από τού θεάτρου» (Χρυσοστόμου, Είς Ίωάννην 
ομιλία Ξ, Μί§π0, Ρ. Ο. 59.333) «οι κάτω παίζοντες» (Χρυσοστόμου, Είς τον 
Λάζαρον λόγος Β', Μί^ηο, Ρ. Ο. 48.986). 

Καλόν επ’ ’ίσης θά ήτο νά έξητάζετο καί δ χρόνος, καθ’ δν έγίνοντο αί 
παραστάσεις καί δστις κατά τον Δ' και Ε' αιώνα, κατά κανόνα, ήτο, ως καί 
παρ’άρχαίοις, τό διάστημα τής ημέρας2, προς δέ άν οί ύποκριταί έ’φερον 
προσωπεία3. Τό λεγόμενον υπό τής συγγραφέως (σελ. 45.47) δτι οΐ μίμοι 

1 Αί ίπποδρομίαι χαρακτηρίζονται ώς παράνομα -Θέατρα υπό του Χρυσοστόμου 

(είς κεφάλαιον ΙΗ' Γενέσεως ομιλία ΜΑ' Μΐ^ηο, Ρ. Ο. 58. 875). Βραδύτερον, έν τφ 

ονειροκριτικοί του Άχμέτ, (κεφ. σλη'. σ. 191.26 ϋτεχΐ) άναγινώσκομεν «έάν ΐδη τις 

εαυτόν ήνιοχοΰντα οχήματι βασιλικφ έν τφ θεάτρφ καί νικώντα καί στεφανούμενον». 

2 Λιβανιού, Προς τον βασιλέα περί των δεσμωτών 8.368.17. 369.6 (έκδ. ΡοβΓδΙετ). 

Ζ ωσίμου, Ίστορ. 140.12 καί Χρυσοστόμου (Μΐ^πβ, Ρ.Ο.47.312, 48.986, 54.696, 56. 

124 καί 545, 57.22.80, 58.646, 59.320, 60.90). νΙδ. καί Α. ΜίΠΙετ, Ένθ’άν. 54.'Ο Χορί- 

κιος αναφέρει καί νυκτερινός παραστάσεις. Α. Μαΐΐοτ, ’Ένθ’ άν. σ. 54.55. 

3 Προσωπεία βασάνων, στρατηγών, ιατρών, ρητόρων καί σοφιστών αναφέρει διά 
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κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους μετεχειρίζοντο προσωπεία δεν είναι ακριβές. 

Τούτων χρήσιν έκαμνον οί άσκούντες τήν παντόμιμον δρχησιν. 

Είπον ανωτέρω δτι, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, έπρεπε νά εξετασθή 
καί ή εξέλιξις τής σημασίας τής λ. θέατρον. Ό άναγινώσκων π. χ. τό παράπο- 

νον τού Μιχαήλ Ψελλού (Τ3£βί, Ειΐ5ΐ3ί;1ιϋ οριίδο. 356.35) «τά δέ ήμέτερα 
τούτοις αντίρροπα καί έτι βαρύς δ κανών μή θίξαι, μή γρύξαι, μή είς θέα¬ 

τρον παρακύ-ψαι...Τό θέατρον ήδεΐα διατριβή, αλλά μή δώσης προς τούτο 
οφθαλμόν» θά ήτο ίσως διατεθειμένος νά δεχθή δτι ενταύθα δ λόγος περί 
τού καθ’ ημάς θεάτρου. Τούτο όμως δεν είναι ορθόν, διότι τότε δεν άπηγο- 

ρεύετο νά παρευρίσκωνται κληρικοί είς τά μυστήρια· πρόκειται περί ιού ιππο¬ 

δρόμου καί τών έν αύτώ άγώντον καί θεαμάτων, τά οποία ήδη πολύ παλαιό- 

τερον ήσαν άπηγορευμένα είς τούς κληρικούς1. Ό ίδιος άλλιυς Ψελλός (Χρο- 

νογρ. κεφ. 50) είπε περί Μιχαήλ τού Δ' «θρίαμβον κατάγει λαμπρόν επί μέσον 
θέατρον τούς αιχμαλώτους διαβιβάσας». 

Έκ παραλλήλου προς ταΰτα καλόν θά ήτο νά έξητάζετο καί ή κοινω¬ 

νικά} θέσις τών υποκριτών κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους (τά έν σελίδι 51 

τού έργου λεγάμενα είναι πολύ σύντομα) ώς καί ή στάσις, ήν ή εκκλησία 
έλαβ εν απέναντι τού θεάτρου, οπότε χρήσιμος θά ήτο είς τήν συγγραφέα, 

άφ’ ενός μέν ή μελέτη τών νόμων, άφ’ ετέρου δέ τού Δ. Μπαλάνου ή μικρά 
μελέτη Χριστιανισμός καί σκηνή (Άθήναι 1925) καί ή πολύ διεξοδικωτέρα 
τού Γρηγορίου Παπαμιχαήλ (Εκκλησία καί θέατρον, Αλεξάνδρεια 1915). 

Έφ’ δσον δέ τόσον καλώς έχρησιμοποίησεν ή συγγραφεύς τά σημερινά έθιμα 
προς συμπλήρωσιν τής μελέτης της, καλόν θά ήτο νά έσημείωνεν δτι άπήχη- 

σις τής κακής ιδέας, ήν είχον οί Βυζαντινοί περί μίμων είναι τό οτι τέως έν 
Κοτυώροις καί αλλαχού τού Πόντου μίμος έλέγετο δ πανούργος καί δόλιος. 

Ή συγγραφεύς, περί τής έπιβιώσεως τών αρχαίων εθνικών τελετών 
δμιλούσα, αναφέρει (σελ. 16 καί 18) τον 62ον κανόνα τής έν Τρούλλφ συν¬ 

όδου, ένθα δ λόγος περί τών εορτών τού Διονύσου καί περί τών ύποδυομέ- 

νων προσωπεία κωμικά ή σατιρικά ή τραγικά καί έπιβοάιντων τό όνομα τού 
βδελυκτοϋ Διονύσου, καθ’ ον χρόνον έθλιβον τάς σταφυλάς έν τοίς ληνοις. 

Επειδή περί Διονυσιακών τελετών ενταύθα πρόκειται, χρήσιμον θά ήτο νά 
παρηκολούθει τό έθιμον καί κατά τούς υστέρους χρόνους λέγουσα δλίγας 
λέξεις διά τά υπό τού συγγραφέως τής Χρονικής Συνόψεως άναφερόμενα 
άσθενάρια, τά όποια ώς αναστενάρια καί τζαμάλες καί καλόγεροι 

τούς χρόνους του ό Χρυσόστομος (Είς Λάζαρον λόγος δεύτερος, Μί^ιισ, Ρ. Ο. 48.986, 

Εις Ίωάννην ομιλία Α', ΜΪ£·ιΐ6, Ρ.Ο. 59,25). Πβ. καί Λιβανιού, Προς Θεοδόσιον 

βασιλέα υπέρ τών ιερών 3.102.7. 

1 Πβ. τον 54°-ν κανόνα της έν Λαοδικεία συνόδου και τον 24°ν και 51°ν της εν 

Τρούλλφ, πρό; δέ Σωζο μενού, Εκκλησιαστικήν ιστορίαν βιβλ. 4.25 (σελ. 172.21 

έκδ. Βίάοζ - Ρ&πηεηΐίβΐ-). 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ, έτος Θ'. 29 



450 Φαίδωνος I. Κουκουλέ 

σήμερον, ή τού?Λχχιστον τέως, ήσαν εν Θράκη γνωστά καί τά όποια εν χειρο- 

γραφφ του 1678 (χειρ. Έθν. βιβλ. 2017 αρχή) καλούνται λάνοι (Ιορτή ληνών;). 
Διά τό θέμα θά έπρεπε νά συμβουλευθή τά τε υπό του Ν. Βέη εν τω Α' 

τόμφ τής Βυζαντίδος (σελ. 48-50) ως καί τά εν Λαογραφίας τόμ. Α' σ. 343- 

345 Β 35-38 καί Γ' 256 γραφέντα καί τάς έξης μονογραφίας καί μελετάς 
Α. Χουρμουζιάδου, Περί των αναστεναριών, καί άλλων τινών παραδόξων 
εθίμων καί προλήψεων, Γ. Βιζυηνοΰ, Οΐ καλόγηροι καί ή λατρεία του Διο¬ 

νύσου (Θρακική Έπετηρίς Α'. σ. 102- 127) καί του αυτού εν Έβδομάδι 
1888 άρ. 32-35. Β. Μ. ϋ&\ν1«η5} ΤΙιθ τηοάοπι ΟδπιΐναΙ ίη Τΐιταοε από 
ΐΐιο οιιΐΐ οί Οίοηγ5ΐΐ5 (ΤΙιο ]οηπΐ3ΐ ο£ Ηοΐΐεηΐο δίικίΐεδ 26 (1906) 

σ. 191-206). X Λακίδου, "Ιστορία τής Επαρχίας Βιζύης καί Μήδειας σ. 97- 
100. Προς τούτοις Κ. Κουρτίδου, Τά Θρακικά σ. 112, τά σημειοΰμενα έν 
Θρακικών τόμ. Α' σ. 206-208 καί Β' 455 καί του Στ. Κυριακίδου τό άρθρον 
αναστενάρια έν τή Μ. Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. 

Η συγγραφεύς ομιλούσα περί των θρησκευτικών εποποιιών καί τής σχέ- 
σεως αυτών προς το θέατρον (σελ. 108 έξ.) καλόν θά ήτο νά έκαμνεν εύρύτερον 
λόγον περί τής έμμετρου διηγήσεως του θαύματος του αγίου Γεωργίου συμ- 

βουλευομένη άμα τό εργον του ^οΐι. ΑπΠιοηδοτ, Όπε ΠταοΙιειιτναικΙεΓ άεδ 
1ΐ6Ϊ1ί§·οη Ο0οτ§· ίπ άβτ οτίοοίιΐδοΐιεπ υπό Ιαίεΐηΐδοΐιβη ϋΐ>6Γΐίείεπιη§\ 

Επί τινων λεπτομερειών θά ειχον ακόμη νά κάμω παρατηρήσεις τινάς. 
Η γνώμη τής συγγραφέως δτι αί έν τω ίπποδρόμω έριδες μεταξύ των μερών 
αιτίαν έσχον την απόλυτον ίσχύν των βασιλέων καί την προσπάθειαν νά 
ψανή εις αυτούς αρεστός ό λαός, δεν είναι ακριβής. Αί έριδες, κατά την 
Βυζαντινήν τουλάχιστον εποχήν, προήρχοντο έκ των θεατών, οϊτινες συνεπά- 

θουν προς τό έν ή τό άλλο μέρος των άγωνιζομένων καί τούτου την νίκην 
επεθύμουν καί έπεδίωκον. Συνέβαινε δήλα δή κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους 
έν τω ίπποδρόμω δ,τι καί νϋν έν τοΐς γήπεδοις του ποδοσφαίρου. 

Η κυρία Κόττα, ποιούμενη λόγον (σελ. 25) περί των παίδων, οϊτινες 
κατα τήν ημέραν τού αγίου Βασιλείου περιερχόμενοι ψάλλουσι τά κάλανδα, 
λέγει δτι οΐ στίχοι: 

και τό ραβδί τον άκκονμπησε νά πή τάλφαβητάρι' 
ξερό γ^λωρό ήταν τό ραβδί, χλωρούς βλαστούς πετάει 

ύπενθυμίζουσι τούς αρχαίους ραψωδούς καί Όμηρικάς σκηνάς. Τό πράγμα 
δεν έχει ούτως· ενταύθα πρόκειται περί τής φυλλάδας, φυλλοφόρου δήλα δή 
κλάδου αγριοδάφνης (φυλλάδας), έψ5 ού οΐ παΐδες προσήρμοζον τό τεμάχιον 
τού χάρτου, έν φ ήτο άναγεγραμμένη ή άλφάβητος, ήν καί άνεγίνωσκον, 
πβ. καί τον στίχον: 

Βασίλει, αν ξέρ?]ς γράμματα, πες μας τήν άλφα βήτα 1. 

1 Βλ. Φ. Κουκουλέ, Έκ τοϋ βίου των Βυζαντινών σελ. 106. 
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Ούδ5 είναι αληθές οτι αί κατά τάς Καλάνδας μεταμφιέσεις αί γινόμενοι 
κατά τά δωδεκαήμερα δεν είναι γνωσταί έν τή κυρίως Έλλάδι. Βλ. δσα λέγει 
ό Ν. Πολίτης έν ταϊς Παραδόσεσί του (1273-5), καί δσα έγραψα καί εγώ 
πραγματευόμενος περί Καλλικαντζάρων έν Λαογραφίας τόμω 7 σελ. 325. 

Ουδέ φρονώ δτι ή προς έμπαιγμόν περιφορά επί ό'νου προσώπων γυναικεία 
κάποτε φορέματα φορούντων είχε σχέσιν τινά προς κωμφδίας καί μιμικάς 
παραστάσεις (σ. 45). Ενταύθα πρόκειται περί διαπομπεΰσεως, εις ήν απλώς 
είναι μεμαρτυρημένον δτι ελάμβανον μέρος καί σκηνικοί καί παιγνιώται. 

Ή συγγραφεύς, παρασυρομένη υπό τής επιθυμίας της νά εύρη θεατρικά 
στοιχεία, τά ανακαλύπτει ενίοτε έκεϊ δπου πράγματι δεν υπάρχουν, προβαί- 
νουσα πολλάκις εις τολμηρούς συνδυασμούς άνομοίων στοιχείων. Ούτω τό 
έργίδιον τού Θεοδιόρου Προδρόμου Αμάραντος ή γέροντος έρωτες είναι μία 
απλή σάτιρα ή σατιρικός διάλογος καί ούχί ιπϊθ ρίέοο νέπίαΒΙθίτιεηί: ώέα- 

Ιταίο (σ. 167, 169) ουδέ ευρίσκω εις τήν μονωδίαν τού Μ. Φιλή επί τω 
δεσπότη κύρ Ιωάννη τω Παλαιολόγω θεατρικά στοιχεία. Θά ήρκει ή πιστο- 
ποίησις τής σχέσεώς της προς μοιρολόγια. 

Αί ανωτέρω, εννοείται, δλίγαι παρατηρήσεις δεν μειούσι τήν αξίαν τού 
βιβλίου τής κυρίας Κόττα, ήτις μή έπηρεασθεΐσα εντελώς από παλαιότερα 
έργα, ως είναι τό δοκίμιον τού Κ. Σάθα περί τού θεάτρου καί τής μουσικής 
τών Βυζαντινών, καλώς παρηκολούθησε τήν έξέλιξιν τού Βυζαντινού θεάτρου, 
συγγράψασα έργον, τό όποιον άναμφιβόλως θά είναι χρήσιμον βοήθημα εις 
τούς μέλλοντας ν’ άσχοληθώσι μέ ζητήματα άφορώντα εις τήν αρχήν καί 
έξέλιξιν τού Βυζαντινού θεάτρου. 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

Ββ£Θ5έβη άΒΓ ΚζίδεΓυΓ&υηάβη άβ$ θ3ίΓδηιί8θίιβη /?β/οΛο$ νοη 565- 

1453. Βεατ06ίί£λ νοη Ργάπζ ΟοΙ^βγ. 3. ΤείΙ: Κβ£β$ίβη νοη 1204- 

1282. ΜηηεΗβη ηηά ΒβτΙίη 1932. Σελ. XIX- 77. 

Τό τρίτον τούτο μέρος τής ήδη γνωστής σειράς τών Πινάκων τών ελλη¬ 
νικών αύτοκρατορικών εγγράφων τοϋ ανατολικού ραιμαϊκού κράτους περιέχει 
τούς Πίνακας τών εγγράφων μιας αρκετά ανωμάλου διά τό Βυζάντιον περιό¬ 

δου, τοϋ 1204- 1282. Ή εξωτερική διάταξις τών Πινάκων είναι οϊα καί τών 
προηγουμένων δύο μερών. Μετά τής γνωστής αυτού έμβριθείας καί ακρί¬ 

βειας εξετάζει ό Ρ. Όδΐ^οτ τά έκάστοτε άναφυόμενα προβλήματα, ιδίως τής 
παραδόσεως, τής χρονολογίας καί τής γνησιότητος τών εγγράφων, έφ’ δσον 
δεν έπραγματεύθη ήδη ταϋτα έκτενώς εις τάς δύο άξιολόγους αυτού πραγμα¬ 
τείας: ΟΙίΓοηοΙο^ίδοΙιοδ υπό Ρτοεοροξταρίιίδοΐιοδ ζατ ΟγζΒΠίϊηίδοΙιεη 
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Οεδοΐιίοΐιΐε άοδ XIII. >)Ίι. έν Βνζ. Ζοίΐδϋΐιπίί: 27 (1927) 291-320 καί Βίε 

Κ^ίδεπίΓίαιηάε άβδ ^^ηποδ-ΤΗοοΙοο-οδΡΙοδΙει-δ &υί Ρ^ίιποδ εν Βγζ. 

Ζείϋδοΐιιϊίΐ: 28 (1928) 332-372. Εις την περίπτωσιν ταύτην άρκεΐται 

ενταύθα εις απλήν παραπομπήν. 

Έκ των 424 άναγραφομένιον αριθμών πληροψοροΰμεθα δτι διεσώθη 

μέχρι σήμερον όλόλκηρον τό κείμενον εις την ελληνικήν μεν 128 έγγραφων, 

εις δέ την λατινικήν 22' τούτων δέ πάλιν 31 έγγραφα σώζονται εις τό πρω¬ 

τότυπον, των οποίων μάλιστα πέντε είναι εισέτι ανέκδοτα. Τα λοιπά γνωρί- 

ζομεν εκ των Βιβλίων αντιγράφων των παπικών εγγράφων, τά όποια ενίοτε 

παραδίδουν και ολόκληρον τό κείμενον αυτοκρατορικών εγγράφων έν λατι¬ 

νική μεταφράσει, έκ τών πρωτοκόλλων διαπραγματεύσεων του Βυζαντίου 

μετά τής Πολιτείας τής Γενουης και άλλων πηγών, επίσης δέ έκ τής μνείας 

συγγραφέων, Ιδίως Γεωργίου τοΰ Άκρο πολίτου, Γεωργίου τοΰ Παχυμέρούς 

καί Νικηφόρου τοΰ Γρήγορά. Είναι λυπηρόν δτι εις τούς Πίνακας τούτους 

δεν ήδυνήθη ό κ. ϋο1§'οτ νά έξετάση ακριβώς δλα τά αύτοκρατορικά έγγραφα 

τοΰ πλουσίου αρχείου τής Μονής Λαύρας τοΰ Αγίου “Ορους. Κατά τήν εκεί 

έπίσκεψίν του τώ 1928 δεν έθεσαν εις τήν διάθεσίν του υΐ Μοναχοί δλα τά 

αύτοκρατορικά βυζαντινά έγγραφα, έξ όσων δέ παρεχώρησαν εις αυτόν προς 

έξέτασιν έπέτρεψαν νά φωτογράφηση μόνον τμήματα, τον δέ ύπ5 άριθ. 21 

. σπουδαΐον τοΰ 1803 κώδικα τής Μονής, τον περιέχοντα αντίγραφα αύτοκρα- 

τοριχών καί άλλων βυζαντινών εγγράφων, πολλών μάλιστα φαίνεται έν τώ 

μεταξύ άπολεσθέντων, παρεχώρησαν εις τον κ. Όδίο'ετ νά έξετάση μόνον 

δΓ δλίγας στιγμάς. Άλλα μήπως δεν συνέβη τό αυτό καί είς εμέ, δτε τφ 

1931 έπεσκέφθην διά δευτέραν φοράν τήν Μονήν Λαύρας προς έξέτασιν τών 

βυζαντινών υπαλληλικών και ιδιωτικών εγγράφουν; Όλίγιστα έκ τών πολλών 

τοΰ Αρχείου των μοί έδειξαν οι μοναχοί μέ τήν δικαιολογίαν, δτι δεν έγνώ- 

ριζαν, δήθεν, που εΰρίσκεται ή «σακκούλλα», ή περιέχουσα τά έγγραφα. "Όταν 

δμως άπεχαιρέτιζα τούς κατά τά άλλα τόσον εύγενώς φιλόξενή σαντάς με 

αγίους Πατέρας, διησθάνθησαν ούτοι τήν άπογοήτευσίν μου καί είς τών 

Επιτρόπων, ώς νά έζήτει συγγνώμην, προσέθεσε μεταξύ άλλων: «δέν σάς 

έδώκαμε νά εξετάσετε δλα τά έγγραφα, για νά ξαναρθήτε». Αλλά τόσον 

εύκολα δέν αφήνει εις επιστήμων τον «κόσμον», διά νά μεταβή είς τήν 

δυσπρόσιτον Μονήν Λαύρας καί νά αποκόμιση απογοητεύσεις. Έν τώ μεταξύ 

τά έγγραφα πολλών Μονών χάνονται καί ούδείς έπιστήμων θά δυνηθή είς 

τό μέλλον νά συμπληρώση τά κενά τής ιστορίας, τά όποια αφήνει ή άπά>- 

λειά των, τά κενά τής ιστορίας κυρίως αυτών τούτων τών ιερών Μονών. 

Αι τελευταίοι αύται γραμμαί, ώς έν παρόδφ. Επιθυμώ ακόμη νά προσ¬ 

θέσω γλωσσικά τινα, μέ τήν έλπίδα δτι θά βοηθήσουν αί παρατηρήσεις μου 

εις τήν ερμηνείαν ένίων άμφισβητουμένων λέξεων. 

Σελ. 21, άριθ. 1792 λέξ. χειρογρ ίπ ιο ν ή λέξις γρίπος- γριπίον = 
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δίκαιον θά ήδύνατο συνεκδοχικώς νά δηλώση καί τό ΡΐδοΙιειΡοοί:, τήν 

τράτα- ενταύθα δμως τό πρώτον συνθετικόν χειρο- αναγκάζει ημάς νά τήν 

έρμηνεύσωμεν κυριολεκτικώς διά τοΰ Ρίδοΐιεπτοίζ. Έάν τώρα ό προσδιορι¬ 

σμός χε ιρ ο - (γρίπιον) θέλει να δηλώση τόν διά τών χειρών κινούμενον, 

συρόμενον γριπον (πβλ. χειρόμυλος) ή τό είδος τής κατασκευής τοΰ γρίπου ή 

τόν μικρόν γριπον (πβλ. χειρόβολον) δέν δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν ενταύθα 

ακριβώς. 

Σελ. 52, άριθ. 1956 λέξ. τοπιάτικον άς μοΰ έπιτραπή νά σημειώσω 

ενταύθα, οτι είς τό χωρίον Δρόβιανη τής Βορ. Ηπείρου τοπιάτικο ώνο- 

μάζετο επί Τουρκοκρατίας τό ποσόν, τό όποιον έπλήρωνέ τις έτησίτος εις τήν 

Κοινότητα ή είς τό Δημόσιον διά παραχωρηθέντα κοινοτικόν ή τοΰ Δημο¬ 

σίου τόπον προς άνοικοδόμησιν οικίας, ή διά παραχωρηθέντα προς κάρπω- 

σιν βουνώδη τόπον. (Κατ’ άνακοίνωσιν του κ. Κ. ΟίκΟΑ'όμου, καθηγητοΰ 

εκ Δρόβιανης). 

Σελ. 53, άριθ. 3 956 λέξ. έποχοτόπιον πιθανώτατα άποχοτόπιον 

— μέρος ένθα ρίπτουν προς αλιείαν τά άπόχια. Άπόχι, ώς γνωστόν, είναι 

είδος αλιευτικού δικτύου, σάκκος δικτυωτός, έχων στεφάνην, συνήθως ξυλίνην, 

καί προσηρμοσμένος είς τό άκρον στερεάς μικράς ράβδου. Περί* τής λέξεως 

ύποχή — άπόχι πβλ.Χ. Χαρ ιτων ίδου, είς τά Γεωπο νικά έν Βγζ. Νθιιοτ. 

^ηΙιγΒ. 7 (1928) σελ. 179 ένθα καί σχετική βιβλιογραφία. 

Σελ. 68, άριθ. 2025 λέξ. λαντζόνιον επιθυμώ νά παραπέμψω ενταύθα 

καί είς τά Άτακτα τοΰ Κοραή τόμ. Δ' σελ. 281. 

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ 

/%6£·€3έ68 (Ϊ63 3θέβ3 άιι Ρ3ίνΪ3νο&ί είβ €οη3ίαηί/ηορίβ. ΥοΙ. I. 

αοίβ3 άβ3 ΡαέΓ/αΓο/ί&3. Ρα$ε. I. Ιλ$ Ρβ£ε$ίβ$ άβ 381 ά 715. ρατ 
V. Οπιιη&Ι. νΕκδ. Ξοεη ΑεζϊΐιηρίίοηπΙαβ ΟΗαΙοεάοηβηεβε. 1932 Σελ. 

I- XXX/V 4- 131. 

Ιδιαιτέραν ολως χαράν αίσθανόμεθα σήμερον άγγέλλοντες τήν έναρξιν 

τής έκδόσεως ενός παραλλήλου έργου προς τό άνωτέρω μνημονευθέν: τών 

Πινάκων τών εγγράφων τοΰ Πατριαρχείου Κων/πόλεως. Βεβαίως 

είς τό πρόγραμμα τοΰ Οοτριίδ άετ οτίοοίιίδοΐιεη ϋιΊίΐιπάεη συμπεριλαμβά- 

νεται καί ή εκδοσις τών Πινάκων τών πατριαρχικών εγγράφων, τούτου ένεκα 

ευχαρίστως θά έβλέπομεν συμπεριλαμβανομένην τήν παρούσαν έκδοσιν είς 

τήν σειράν τοΰ Οοτριίδ. Αλλά έργον, τοΰ οποίου αί βάσεις ειχον τεθή υπό 

τοΰ μακαρίτου Αρχιεπισκόπου Ε. Ρείίϊ, πριν ακόμη αί Άκαδημίαι τοΰ Μονά¬ 

χου καί τής Βιέννης καταρτίσουν τό σχέδιον τής έκδόσεως τοΰ Οοτρα$, προ 
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παντός δμως εργον, τό όποιον αποτελεί μέρος σειράς εργασιών περί των 

Πατριαρχείων της Κων/πόλεως, ώς έμελετήθη υπό του έν Κων/πόλει Ινστι¬ 

τούτού Βυζαντινών Σπουδών, δεν ήδΰνατο, φυσικά, νά περικλεισθή εντός 

τού πλαισίου ετέρου έξ ϊσου μέν μεγάλου έργου, εις τό όποιον όμως δεν 

ώφειλε την γένεσίν του. Ενδεχόμενη άπόσπασις αυτού από του δλου έργου 

θά ήδΰνατο νά έκληφθή ώς απιστία τέκνου προς τήν γενέτειραν αυτοΰ, ώς 

απιστία προς την μελετώμένην έκδοσιν του «Οπεηε Οΐιπδίϊ&ηιΐδ», εις τάς 

προεργασίας του οποίου οφείλει την ΰπαρξίν του. 

Άλλ’ άν ή απόπειρα τής συγχωνεΰσεως των Πινάκων των πατριαρχικών 

εγγράφων μετά του Οοτριιε έματαιώθη, έπήλθεν έν τοΰτοις σχετική τις 

συνεννόησις μεταξύ των εκδοτών άμφοτέρων των έργων, οΰτω δέ βλέπομεν 

τούς Πίνακας δχι μόνον έκδιδομένους εις τό αυτό σχήμα, ώς καί τά ήδη 

έκδοθέντα τεύχη τών Πινάκων των αύτοκρατ. βυζ. έγγραφων, άλλα καί κυ¬ 

ρίως άκολουθοΰντας την αυτήν περίπου μέθοδον εργασίας, ώστε χωρίς την 

παραμικράν δυσκολίαν θά δΰνανται οί πίνακες ούτοι νά χρησιμοποιούνται 

παραπλεΰρως τών άετ Κ&ίδΟΠίΓ&τιηάεη. 

Εις τό τεχνικόν από τυπογραφικής άπόψεως μέρος απομακρύνονται οι 

Πίνακες ούτοι τών Πινάκων τών Κεάδοτατίαιητίοη, τούτο δέ ωφέλησε τό 

εργον. Διά τής χρησιμοποιήσεως διαφόρων ειδών τυπογραφικών στοιχείων 

καί τής όλογράφου παραστάσεως τών διαφόρων λημμάτων (Τεχΐο, Μοηίιοπ, 

Ι/ΐίέτ&ίιΐΓβ, ΟπΙίο[ΐ36 κλπ.) σημεία εις τά όποια διά τεχνικούς λόγους καί 

παρά την έπιθυμίαν του έκδοτου Ρ. Οο1§βΓ, υστερούν οί Πίνακες τών Καί- 

δεηιτίεαηάεη, έκέρδισεν ή έπισκόπησις, ή δέ χρήσις τών πινάκων καθίσταται 

εύχερεστέρα. Ή συγχώνευσι; τής βιβλιογραφίας τών πηγών μετά τής τών 

βοηθημάτων, ή προσπάθεια νά μή παραφορτωθή τό εργον από βιβλιογρα- 

ςρικάς παραπομπάς, όπσ>ς καί ό κατάλογος τών Πατριαρχών εις τό τέλος 

μετά τής χρονολογίας τής πατριαρχείας αυτών, καθιστούν τούς Πίνακας έπί- 

σης απλούστέρους εις την χρήσιν. 

Έν τοΰτοις εις την χρησιμοποίησιν τού χώρου παρατηρούμεν κάποιαν 

σπατάλην. Νά ύποθέσωμεν οτι ή μή φειδώ αύτη τού χώρου δεν έβλαψε την 

συντόμευσιν τού όλου έργου; Ημείς άμφιβάλλομεν. Τό πρώτον τούτο τεύχος 

περιέχει μόνον 324 άριθμοΰς, έναντι 821 τού πρώτου τεύχους τών 

άετ Κ&ίδεπιτίίυπάεη. ’Άν λάβωμεν λοιπόν ύπ’ όψιν ότι μέγα μέρος τών 

κειμένων τών εγγράφουν τής εποχής ταΰτης 381-715 έχει άπολεσθή, ότι επο¬ 

μένως καί ό αντίστοιχων προς τά έτη ταύτα τόμος τών κειμένων κατά πάσαν 

πιθανότητα δέν θά προσλάβη μεγάλην έκτασιν, νομίζομεν ότι θά ήτο δυνα¬ 

τόν νά έγίνετο μεγαλύτερα φειδώ τού χώρου ενταύθα, τουναντίον δέ νά έπεξ- 

ετείνοντο τά χρονικά όρια πέραν τού 715. Ή αυτή αρχή εφαρμοζόμενη καί 

εις τά επόμενα τεύχη θά έσμίκρυνεν ώρισμένως τον αριθμόν τών τευχών καί 

θά διηυκόλυνε την χρήσιν τού όλου έργου. Ευτυχώς ή σπατάλη αύτη τού 
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χώρου δέν έπηρέασεν άναλόγως την τιμήν τού τεύχους, ήτις δύναται νά θεω- 

ρωθή αρκετά προσιτή (50 γαλλ. φρ.). 

Τό τεύχος τούτο είναι τό πρώτον τής σειράς τών Πινάκων τών πατριαρ¬ 

χικών εγγράφων τών ετών 381-1830, τά όποια, κατά τό διάγραμμα τού 

έκδοτου θά αποτελόσουν έν όλφ εννέα τεύχη. Συμφώνως προς τήν αρχήν, 

την καί υπό τών Πινάκων ιών ΚαίδοηιιΊνΐιηάοη τεθεΐσαν, θά συμπεριλά- 

βουν οί Πίνακες ούτοι όχι μόνον τά γνήσια, άλλα καί τά μή γνήσια καί τά 

αμφιβόλου γνησιότητος έπίσημα πατριαρχικά έγγραφα. Ή άξια τών μή γνη¬ 

σίων, ώς καί τών αμφιβόλων είναι γνωστή. Επίσης θά περιορισθούν οί 

Πίνακες εις τά έπίσημα έγγραφα έκάστου Πατριάρχου καί μόνον εις τά κατά 

τήν διάρκειαν τής πατριαρχείας αυτού έκδοθέντα- επομένως δέν θά συμπερι- 

ληφθοΰν ιδιωτικά έγγραφα, έπιστολαί, έργα θεολογικά, λόγοι, ομιλίαι κλ,π. 

τών Πατριάρχων. 

Αί πράξεις τής Ένδημούσης Συνόδου θά καταχωρισθούν, επειδή 

αληθώς αί πράξεις αύται είναι πρωτίστως πατριαρχικαί. "Αμφιβάλλω όμως, 

άν θά έπρεπε νά καταχο^ρισθούν ενταύθα ώς ιδιαίτεροι αριθμοί αί πράξεις 

έκείναι τών Συνόδων τής "Ανατολής ή τών Οικουμενικών Συνό¬ 

δων μόνον, επειδή φέρουν τήν υπογραφήν τού Πατριάρχου Κων/πόλεως. 

Αί πράξεις αύται είναι καθαρώς συνοδικαί καί όχι πατριαρχικαί. 'Ότι κάτι 

όμοιον δέχεται καί ό εκδότης, φαίνεται έκ τής μή άναλύσεως τού περιεχομένου 

αυτών. Εΐμεθα βέβαιοι π. χ. ότι ή έπιστολή τής έκτης οικουμενικής Συνόδου 

προς τον Πάπαν Άγάθωνα προέρχεται αμέσως άπό τήν Γραμματείαν τού 

Πατριάρχου Κων/πόλεως; (Πβλ. άριθ. 314). Επίσης ανάγεται τό ύπ’άριθ. 127 

εις τά πατριαρχικά έγγραφα τά έξελθόντα έκ τής Γραμματείας τού Πατριάρ¬ 

χου; Τό αυτό περίπου θά ήδΰνατο νά λεχθή καί περί τών ύπ’άριθ. 312 καί 

317. Τοιούτου είδους έγγραφα, κατά τήν άντί?νηψίν μας, δέν άνήκουν ένταύθα. 

’Άν ό εκδότης έπεθύμει νά έξάρη τήν υπογραφήν τού ενός ή τού άλλου 

Πατριάρχου, ήδΰνατο νά έξεΰρη κάποιον άλλον τρόπον, όχι δέ νά κατατάξη 

ταύτα εις τήν σειράν τών καθαρώς πατριαρχικών εγγράφων μέ ιδιαίτερον 

άριθμόν. 

Ώς βάσιν τού καθορισμού τών χρονολογικών ορίων τών Πινάκων λαμ¬ 

βάνει ό ρ. Οπιηιοί τήν αρχήν τής ακμής καί τής παρακμής τού έξωτερικού 

μεγαλείου τού Πατριαρχικού θρόνου Κων/πόλεως,· δηλαδή τά έτη 381 καί 

1830 (1833). 

Ό σπόρος τού μελλοντικού μεγαλείου τού Επισκοπικού θρόνου Κων¬ 

σταντινουπόλεως δέν έτέθη βέβαια τό 381- ώς παραδέχεται ό Οπιπιεί είχε 

τεθή ήδη τήν στιγμήν, καθ’ ήν τό Βυζάντιον άνεκηρΰσσετο πρωτεύουσα τού 

Ρωμαϊκού κράτους. Πραγματικώς όμως ό σπόρος ούτος έφύτρωσε κατά 

τήν δευτέραν Οικουμενικήν Σύνοδον τής Κων/πόλεως τού 381, ότε διά τού 
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τρίτου κανόνος της Συνόδου ταυχης άπεδίδετο εις τον Επίσκοπον Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως τιμητική θέσις μετά τον τής Ρώμης, παραγκωνιζομένων οΰτω 

των δυο άποστολικών θρόνων τής 5Ανατολής: Αλεξάνδρειάς καί Αντιόχειας. 

Τό μεγαλεΐον των Ανακτόρων εΐχεν αρχίσει ήδη καταφανώς νά αντανακλά 

επί του Επισκοπικού θρόνου Κων/πόλεως, νά ενισχυη την ταχειαν έξέλιξίν 

του, τήν ταχειαν έπέκτασιν τής δικαιοδοσίας του. Πολύ πριν περιβληθή 

ό Πατριάρχης Κων/πόλεως επισήμως τον τίτλον τού Οικουμενικού (τό 588 

επί Τωάννου τού Δ' 582 -595), πριν καθορισθώσιν επισήμως διά τής τέταρ¬ 

της Οικουμενικής Συνόδου του 451 τά όρια των δύο νέων Πατριαρχείων 

τής Ανατολής, Κων/πόλεως καί Ιεροσολύμων, είχε τεθή ό λίθος τού μεγα¬ 

λείου τού Επισκοπικού θρόνου Κων/πόλεως. Τον λίθον τούτον είχε θέσει, 

ώς ανωτέρω άνεφέραμεν, ό τρίτος κανών τής δευτέρας Οικουμενικής Συνό¬ 

δου καί ή σύγχρονος άπόσπασις τού θρόνου τής Κων/πόλεως εκ τής δικαιο¬ 

δοσίας τού Ήρακλείας. "Ωστε δεν διστάζομεν νά δεχθώμεν τήν ά'ποψιν τού 

Οπιτυοί καί νά λάβωμεν τό έτος 381 ως αφετηρίαν διά τον καταρτισμόν των 

Πινάκων των πατριαρχικών εγγράφων, βοήθούμενοι καί υπό τής παραδό- 

σεως, ήτις εις τάς άρχάς τού 5ου αίώνος αρχίζει τήν σειράν των Πατριάρχων 

από τού Γρηγορίου τού Ναζιανζηνού, τού ώς Επισκόπου Κων/πόλεως, επ’ολί¬ 

γον χρόνον προεδρεύσαντος τής δευτέρας οικουμενικής Συνόδου τού 381. 

Τήν αυτήν αρχήν ακολουθών ό Οταηιοί προσδιορίζει ώς όριον έκτά- 

σεως των Πινάκων τό χρονικόν εκείνο σημεΐον, κατά τό οποίον ήρχισεν ή 

παρακμή τού εξωτερικού μεγαλείου τού Πατριαρχικού θρόνου Κων/πόλεο)ς, 

ώς τοιούτο δε εκλαμβάνει τήν στιγμήν, καθ’ ήν ήρχισαν νά άποσπώνται τής 

δικαιοδοσίας αυτού αί αυτοκέφαλοι έθνικαί εκκλησίαι τών Βαλκανικών λαών. 

Τό έτος δέ τούτο ήτο τό 1833, οτε έλαβε χώραν ή πρώτη άπόσπασις, 6 σχη¬ 

ματισμός τής αύτοκεφάλου εκκλησίας τής Ελλάδος, ("Ινα εΐμεθα ακριβέστε¬ 

ροι, τό διάγραμμα τού Οττιπιεί περατώνει τούς πίνακας μέ τον τελευταΐον 

χρηματίσαντα Πατριάρχην προ τής ένάρξεως τής άποσπάσεως τών διαφόρων 

αυτοκέφαλων νύν εκκλησιών, ήτοι μέ τό 1830). 

"Οτι κάπου έπρεπε νά σταματήσουν οί Πίνακες τών πατριαρχικών έγγρα¬ 

φων, νομίζω καί εγώ ορθόν, δτι δέ.συμφώνως προς τήν αρχήν τήν όποιαν 

έθεσεν ό Οπιιπεί, ό λίθος τής παρακμής τού εξωτερικού μεγαλείου ετέθη τήν 

στιγμήν εκείνην, καθ’ ήν ένέδιδον τά Πατριαρχεία εις τον σχηματισμόν τής 

πρώτης αύτοκεφάλου εθνικής εκκλησίας, δεν υπάρχει αμφιβολία. Τό μεγαλεΐον 

τού Πατριαρχικού θρόνου Κων/πόλεως έπέζησε τής πτώσεως τών βυζαντινών 

αύτοκρατόρων. Φυσικόν ήτο λοιπόν νά μή σταματήσουν οί Πίνακες εις τό 

σημεΐον εκείνο, εις τό όποιον θά σταματήσουν άναγκαστικώς οί Πίνακες τών 

αύτοκρατορικών εγγράφων τού Βυζαντίου, είς τό 1453. ’Άλλο ζήτημα είναι 

τώρα, άν οί μετά τό 1453 Πίνακες τών πατριαρχικών εγγράφων θά ήτο ορθόν 

νά στεγασθούν υπό τον γενικόν τίτλον «Κο ΡεΙπεγοεΙ Βγζαπί;ίη», υπό τον 
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όποιον στεγάζονται καί οί προ τού 1453. Ό γενικός ούτος τίτλος, ένεκα 

τούτου, πρέπει νά θεο>ρηθή εικονικός ή κατά συνθήκην. 

Δεν δύναμαι όμως νά άσπασθώ απολύτως τήν γνώμην τού ΟπιιήοΙ, 

όστις, συσχετίζων ακμήν καί παρακμήν τού εξωτερικού μεγαλείου τού Πατριαρ¬ 

χικού θρόνου, πιστεύει ότι ή από τού 381 προσπάθεια αυτού νά φθάση τό 

μεγαλεΐον τού αύτοκρατορικού θρόνου έσήμαινε καί τήν παρακμήν του. Τήν 

παρακμήν έπέφερεν όχι ή προσπάθεια αύτη ή υπό τών συνθηκών άλλιοστε τής 

Ανατολής εύνοουμένη, όπου ή πολιτική θέσις τής έδρας τού Πατριάρχου έπαιζε 

σπουδαιότερον ρόλον ή έν τή Δύσει, άλλα ή σύν τω χρόνφ τελεία υποταγή 

τού Πατριάρχου εις τά θελήματα τού Αύτοκράτορος. Τό τολμηρόν ερώτημα 

τού έν Εδέσση Τερέως Εύλογίου προς τον αύτοκρατορικόν Διοικητήν Μό- 

δεστον: «Μήπως ό Αύτοκράτωρ μετά τήν κατάληψιν τού θρόνου έχειροτο- 

νήθη συγχρόνως ίερεύς;» έγνώριζον οί Πατριάρχαι νά αντικαταστήσουν διά 

τής άποδόσεως είς αυτόν τού τίτλου «Τερεύς καί Βασιλεύς». Τό αΐία Ιεπίοιι 

γηΙϊο 051 γοπιιπ δοοιιΐ&πιπιι, εΙϊε άϊνϊπΗΓΠπι Λέοντος τού μεγάλου δεν 

ήκούσθη πλέον μετά τον Χρυσόστομον ή, άν πότε ήκούσθη, είχεν ώς συνέ¬ 

πειαν τήν μεγαίωτέραν ύποδούλωσιν τού Πατριαρχικού θρόνου εις τον αύτο¬ 

κρατορικόν. Ή άντίληψις δέ αύτη, ή οποία έκκλησιαστικώς μέν έβλαψε, από 

τής άπόψεως όμως τών διαφόρων εθνικόιήτων ώφέλησεν, εξακολουθεί δια¬ 

τηρούμενη μέχρι σήμερον είς τά Βαλκάνια καί επί Τσαρισμού είς τήν Ρωσ- 

σίαν. Είς τήν τελείαν ταύτην υποταγήν άοα πρέπει νά ζητήσωμεν τό πρώτον 

έξωτερικόν αίτιον τής παρακμής τού μεγαλείου τού Πατριάρχου Κων/πόλεως. 

Ή έξέλιξις τού χριστιανισμού καί τών διαφόρων εκκλησιών έν τή Ανα¬ 

τολή ήτο βεβαίως διάφορος τής έν τή Δύσει εξελίξεως τού χριστιανισμού καί 

τών εκκλησιών. Αί εκκλησίαι τής Ανατολής έζων καί ζούν διαρκώς εν τώ 

μέσω ή εΐ.ς τά σύνορα αλλοθρήσκων, μάλιστα δέ έχθρικώς πολλάκις προς τον 

χριστιανισμόν διακειμένων λαών. Είναι φανερόν ότι αύται πολύ περισσότε¬ 

ρον ή έν τή Δύσει ήσθάνοντο τήν άνάγκην νά συσπειρώνται περί τον αύτο¬ 

κρατορικόν θρόνον τής Κων/πόλεως, ιδιαιτέρως δέ ό πατριαρχικός θρόνος 

τής Κων/πόλεως, άφ’ ότου αί άλλαι Εκκλησίαι τής Ανατολής: Αντιόχειας, 

Τεροσολύμων, "Αλεξανδρείας περιήλθον είς τήν κατοχήν τών Αράβων. Έξ 

άλλου ό Πατριαρχικός θρόνος υπάρχει ακόμη, καί ή ιστορία δεν έχει όρια. 

Άλλ’ ή δύναμις τών Εκκλησιών τής Άνατο?οής δεν έγκειται ακριβώς είς τήν 

έκτασιν τής δικαιοδοσίας των, άλλ’ είς τήν άντίδρασιν αυτών έναντι τών 

έχθρικώς προς αύτάς διακειμένιον λαών τής Ανατολής. Κάθε κατάστασιν γεν¬ 

νούν ώρισμέναι συνθήκαι καί ό'χι μία, έστω καί κατ’ αρχήν ορθή θεωρία, ή 

οποία άλλαχού ένεκα διαφόρων έντελώς συνθηκών κατώρθωσε νά πραγμα- 

τοποιηθή. 

Ό καταρτισμός έν γένει Πινάκων εγγράφων συναντά, ώς γνωστόν, 

πολλάς δυσχερείας ιδίως είς τον καθορισμόν τής γνησιότητος και τής χρονο- 
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λόγιας των εγγράφων δσον δέ στρεφόμεθα χρονικώς προς τά όπίσω, τόσον 

σπανιώτεραι αί ειδήσεις, τόσον δυσκολότερα ή λύσις των εκάστοτε άναφυο- 

μένων τοιούτου είδους ζητημάτων, Ό Οτιπηοΐ και εις τό σημειον τούτο κατέ¬ 

βαλε πάσαν προσπάθειαν, ή προσπάθεια του δέ αυτή είχεν ως αποτέλεσμα 

επίσης νά μεταβληθούν μέχρι τοΰδε παραδεδεγμένοι χρονολογίαι περί τής 

διάρκειας τής πατριαρχείας διαφόρων Πατριάρχων. Τούς λόγους τής αλλαγής 

τήζ χρονολογίας θά πραγματευθή ό Οταπιοί έκτενέστερον αλλαχού. 

Ή αγάπη και ό ζήλος διά την συνέχισιν τού έργου ενός μεγάλου 

Βυζαντινολόγου τού Ε. Ρβίίΐ: συνοδεύουν την εργασίαν ταύτην. Εΐμεθα 

βέβαιοι δτι και τά δύο ταύτα απαραίτητα προτερήματα διά τοιούτου είδους 

εργασίας δεν θά έκλείψουν μέχρι τέλους. Εις τάς χεΐρας τού Ινστιτούτου, τό 

όποιον δεν έξαρτάται από "Ακαδημίας, ούτε δέ από την εργασίαν καί την 

δραστηριότητα ενός μόνου εργάτου τής επιστήμης, καί εις τό όποιον δεν 

υπάρχει φόβος νά παρουσιασθή ποτέ έλλειψις συνεχιστών τού έργου, εΐμεθα 

βέβαιοι, δτι θά άχθη τό άναληφθέν κολοσσιαΐον τούτο έργον αισίως εις πέρας. 

Αί εύχαί μας, συγχρόνως δέ και ή ευγνωμοσύνη μας, άς τό συνοδεύουν! 

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ 

Ττμοΰ'έου Πν&αγόρου Θέμελη, Άρχιεπισκ. Ίορδάνου καί Πατριαρχι¬ 

κόν Επίτροπον έν Βη&λεέμ, Ή ' Ιερουσαλήμ καί τά μνημεία αυτής. 

Έν 'Ιεροσολνμοις 1932, τόμ Α' - Β' ο. 1487. 

Τάς πρώτας ειδήσεις περί των μνημείων τής Ιερουσαλήμ μετά τον 

εκκλησιαστικόν ιστορικόν Ευσέβιον καί τον λατΐνον πρεσβύτερον Τερώνυμον 

παρέχουσιν οί έπισκέπται των Άγιων Τόπων, ών ικανοί κατέλιπον περιγρα- 

φάς αυτών, τά λεγάμενα «Όδοιπορικά». Έπί τή βάσει αυτών κατά τούς 

νεωτέρους χρόνους ήρξαντο μελετώμενα τά μνημεία τής Τερουσαλήμ καί τής 

Παλαιστίνης εν γένει. Τάς αρχαιολογικός ταύτας μελέτας ένίσχυσαν αί από 

τής δ'δεκαετηρίδος τού παρελθόντος αΐώνος άρξάμεναι άνασκαφαί. Τοιούτο 

δ’ ενδιαφέρον παρουσίασαν αί σχετικαί μελέται, ώστε τφ 1865 συνέστη καί 

ειδική Αρχαιολογική Εταιρεία έν Λονδίνω υπό Άγγλων αρχαιολόγων, 

«Ραΐεείϊπο Εχρίοταΐίοπ Ριιηά», ήτις διά Σουλτανικοΰ φιρμανίου άποκτή- 

σασα τό προνόμιον των άνασκαφών, έσυστηματοποίησεν ταύτας. Μετά τών 

Άγγλων συνειργάσθησαν καί Γερμανοί, ίδρύθη δέ τφ 1877 έν Λειψία καί 

ειδική Γερμανική αρχαιολογική Εταιρεία «Ποιιΐδοΐιετ νοτοίη ζιιγ ΕγΙογ- 

5θίιιιπ§· Ρβΐ&δίίπα’δ», μετά τής χαρακτηριζούσης τούς Γερμανούς μεθοδικό- 

τητος προβάσα εις τάς Παλαίστινολογικάς έρευνας. Εις ταύτα δεν υστέρησαν 

καί οΐ Γάλλοι αρχαιολόγοι, αξιοσημείωτοι δέ υπήρξαν αί έπιστημονικαί έργα- 

σίαι τού ϋο νο§ίιέ, τού Οΐοπηοπΐ - Οαηηοαιι, τού V. Οιιέπη καί άλλων 

νεωτέρων, μεταξύ τών όποιων διακρίνονται οί έν Τεροσολύμοις έγκατεστημένοι 

Βιβλιοκρισία. 

καί εργαζόμενοι Δομινικανοί μοναχοί. Κυριολεκτικώς δέ τεραστία είναι ή 

βιβλιογραφία τών αρχαιολογικών περί Ιερουσαλήμ καί τής Παλαιστίνης 

συγγραμμάτων. 

Έκ τών Ελλήνων μοναχών τής Παλαιστίνης μέχρι τούδε μόνος ό αρχι¬ 

μανδρίτης Βενιαμίν έχει συγγράψει καί δημοσιεύσει ειδικήν αρχαιολογικήν καί 

τοπογραφικήν πραγματείαν, τό «Προσκυνητάριον τής Αγίας Γης» (1877), 

άλλ5 ευτυχώς, κατ5 αύτάς, έδημοσιεύθη υπό τού Σεβ. Αρχιεπισκόπου Ίορδά¬ 

νου κ. Τιμοθέου εις δύο τόμους (έν συνεχεία σελίδων) τό ανωτέρω έργον, 

οΰτινος τά έπί μέρους κεφάλαια από ετών παρετίθεντο έν τώ άρίστφ περιο- 

δικφ «Νέα Σιών». Ό σ. τού λαμπρού τούτου καί πολυμόχθου έπιστημονικού 

έργου, εΐδικευθείς περί τήν αρχαιολογίαν καί τοπογραφίαν τής Ιερουσαλήμ 

καί γενικώς τής Παλαιστίνης, ήτο ό μόνος ένδεδειγμένος, όπως φιλοπονήση 

καί δωροφορήση εις τήν έπιστήμην έργασίαν τιμώσαν, αληθώς, τά ελληνικά 

γράμματα. 

Τό ολον έργον διαιρεί εις δέκα κεφάλαια, πραγματευόμενος εν αύτοΐς 

από πάσης έπόψεως τήν τοπογραφίαν καί αρχαιολογίαν τής Ιερουσαλήμ, 

κατά τό εξής διάγραμμα: 

α) Περί τών ονομάτων τής Ιερουσαλήμ, 

β) Περί τών λόφων: Σιών, Άκρα, Μορία Όφλας, Βεζεθά. 

γ) Περί τών Φαράγγων: Ίωσαφάτ, Κέδρων, υιών Έννόμ, Ταφέθ, 

Τυροπο ιών. 

δ) Περί τών Τειχών, 

ε) Πύλαι καί Πύργοι. 

στ) Οικοδομήματα, Ναός, Συναγωγαί, Όδοί, Πλατεΐαι, Άγοραί καί 

έ'τεραι οίκο δ ο μα ί. 

ζ) Τόποι τής Καινής Διαθήκης. Ναός τής Άναστάσεως. 

η) Κούββετ-έλ-Σάχρα, "Ορος Έλαιών, Διάφοροι Μοναί. 

θ) Τάφοι εντός καί έκτος τής Ιερουσαλήμ, 

ι) "Υδατα τής Ιερουσαλήμ. Πηγαί καί δεξαμεναί. 

Διά τού διαγράμματος τούτου ό σ. έξήντλησε πάντα τά θέματα τάνα- 

γόμενα εις τήν τοπογραφίαν καί τήν αρχαιολογίαν τής Ιερουσαλήμ. ’Έχων 

ύπ= οψιν του τήν απέραντου ξένην φιλολογίαν έπί ενός έκαστου τών θεμά¬ 

των τούτων, ζών δέ καί εργαζόμενος έπί τόπου καί αυτοπροσώπως ερευνών 

τά μνημεία, κρίνων καί άνακρίνων τάς γνοδμας τών ξένων και ιδίαν σχημα¬ 

τίζω ν έπί έκάστης λεπτομέρειας γνώμην, έπί τή βάσει τών ιστορικών μαρτυ¬ 

ριών καί τών τοπογραφικών καί αρχαιολογικών δεδομένων, κατώρθωσε νά 

παρουσιάση έργον ούχί απλώς προς άναπλήρωσιν τής έν τή ελληνική γλώσση 

ελλείψεως ειδικού αρχαιολογικού περί Ιερουσαλήμ συγγράμματος, αλλά καί 

άξιον τής προσοχής παντός αρχαιολόγου καί έρευνητού τών μνημείων τής 

Ιερουσαλήμ έπιστήμονος. 
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Δεν παρατίθενται δέ ξηρώς τά άρχαιολογικά καί τοπογραφικά συμπε¬ 

ράσματα επί ενός έκαστου μνημείου, άλλα συνεκτίθεται καί ή ιστορία αυτοΰ. 

Ιδίως εις τον ναόν τής Άναστάσεως, δστις αποτελεί τό κέντρον πάντων των 

χριστιανικών μνημείων τής Ιερουσαλήμ καί την κορωνίδα αυτών, άφιέρωσεν 

ό σ. μακράν ερευνάν έκ σελίδων 517 τής δλης συγγραφής {από σελ. 570 

μέχρι σελ. 1087). Έν τη έρευνη ταΰτη συνεκτίθενται άπασαι αί περιπέτειαι 

του μνημείου, ήτοι ή ίδρυσις του Ναοΰ τής Άναστάσεως, ή μάλλον των 

Ναών Γολγοθά, Μαρτυρίου καί Άναστάσεως, επί του Μ. Κωνσταντίνου, καί 

ό περαιτέρω επί τών εφεξής χριστιανών έλλήνων του Βυζαντίου αύτοκρατό- 

ρων πλουτισμός αυτοΰ, ή υπό τών ΓΙερσών καταστροφή (614) καί ή άνοικο- 

δόμησις του Ναοΰ, ή νέα υπό του Χάκεμ καταστροφή καί νέα άνοικοδόμησις 

(1048), ή κατάστασις τοϋ Ναοΰ επί Σταυροφόρων, περαιτέρω από τοΰ ιβ' 

αίώνος μέχρι τής τουρκικής κατακτήσεως τής Παλαιστίνης (1517), αί άπό- 

πειραι τών ετεροδόξων μοναχών πρός κατάληψιν τοΰ Ναοΰ, τά επί του 

Πατριάρχου Δοσιθέου σχετικά πρός τον Ναόν καί τά λοιπά Προσκυνήματα 

γεγονότα, τέλος η εν αρχή τοΰ ιθ' αίώνος πυρπόλησις καί άνοικοδόμησις τοΰ 

Ναοΰ καί πάσαι αί μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων εξικνοΰμεναι λεπτομέρειαν 

Εξετάζουν ό σ, εν έκαστον τών μνημείων, παρενείρει πλείστας διαφω- 

τιστικας λεπτομέρειας, δεν παραλείπει δε καί συναφή θέματα, σχέσιν εχοντα 

προς την Ιερουσαλήμ. Ουτου λ.χ. προτάσσει εν κεφάλαιον περί τ<ών ονομάτων 

τής Ιερουσαλήμ καί επιτάσσει τής δλης συγγραφής έτερον κεφάλαιο.ν περί 

τών ύδάτων τής Ιερουσαλήμ, τών πηγών καί τών δεξαμενών, μή παραλείπουν 

καί τό λίαν ενδιαφέρον θέμα «περί τής ιαματικής δυνάμεως τών ΰδάτων», 

διά τής εκθεσεως τοΰ οποίου κατακλειει την δλην συγγραφήν, επισυνάπτουν 

καί πίνακα ονομάτων. Εΰτυχήσας νά γράψη επί τόπου την τοπογραφίαν καί 

αρχαιολογίαν τής Ιερουσαλήμ ήδυνήθη νά χρησιμοποιήση άπασοον την άπέ- 

ραντον σχετικήν φιλολογίαν, άλλ επί πλέον ήδυνήθη νά χρησιμοποίηση καί 

ανεκδότους πηγας εκ τής Βιβλιοθήκης τής Ιερουσαλήμ καί τοΰ Αρχείου τοΰ 

Πατριαρχείου καί τής Άγιοταφιτικής Αδελφότητος. Παρατίθησι δ’έν τή 

ιστορική άφηγήσει καί ικανά ανέκδοτα έγγραφα, άναφερόμενα ίδιους εις τήν 
^Ιστορίαν τών Προσκυνημάτων. 

_ Ο0Γω δέ ™ προκείμενον επιστημονικόν σύγγραμμα δεν αποτελεί 

απλώς τοπογραφικήν καί αρχαιολογικήν εργασίαν, άλλα καί συμβολήν πολύ¬ 

τιμον εις την Ιστορίαν τής Εκκλησίας τών Ιεροσολύμων καί εις την Ιστο¬ 

ρίαν τών Προσκυνημάτων. Ο συγγραφευς είναι άξιος θερμών συγχαρητη¬ 

ρίων, διότι ηδυνήθη να πλουτιση την ελληνικήν ίεροσολυμιτικήν φιλολογίαν 

διά τοιοΰτου περί τών Μνημείων τής Ιερουσαλήμ έργου, εΰχόμεθα δέ νά 

έπεκτείνη τάς επιστημονικός άρχαιολογικάς αυτοΰ έρευνας καί εις τά λοιπά 

τής Παλαιστίνης Χριστιανικά Μνημεία. 

1" Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
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Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου Α&ηνών και πόσης "Ελλάδος. «Ή τρίτη 

οικουμενική σύνοδος και τδ πρωτείον τοΰ επισκόπου Ρώμης. = Απάντηοις 

εις την εγκύκλιον τον πάπα Ρώμης Πίον ια' Ιλιχ νεπίαίίς» (3Ανατύ- 

πωσις εκ της « Εκκλησίας?>), εν Άθήναις 1932, 8<>ν σελ. 47. 

Την μελέτην ταΰτην συνέγραψεν ό μακαριώτατος αρχιεπίσκοπος Αθηνών 

κύριος Χρυσόστομος εις άντίκρουσιν τής έν τή παπική έγκυκλίω Βαχ νεπ- 

ί&ΐΐε (1931) άναπτυσσομένης άντιλήψεως, καθ’ ήν ή έν Έφέσψ οικουμενική 

σύνοδος τοΰ 431 διεκήρυξε τό πρωτείον καί άλάθητον τοΰ ΓΙάπα. Εις άναί- 

ρεσιν τοΰ διισχυρισμοΰ τοΰτου, ό μακαριώτατος καταδεικνύει οΰ μόνον δη ό 

Νεστόριος Κων/πόλεως καί ό Κύριλλος Αλεξάνδρειάς ή σαν ξένοι πρός πάσαν 

ιδέαν πρωτείου εξουσίας τοΰ πάπα Ρώμης, άλλα καί δτι ή έφεσινή σύνοδος 

ουδέποτε άνεγνιόρισε τοιοΰτο πρωτείον, άποδεχθείσα τον πάπαν Ρώμης μόνον 

ώς πρώτον τή τάξει καί πρωτόθρονον. Αποκρούει επίσης ώς έσφαλμένον τό 

έν τή έγκυκλίω λεγόμενον, καθ’ δ ή εν Έφέσφ σύνοδος συνήλθεν, όπως έπα- 

ναλάβη τήν κατά τοΰ Νεστορίου παπικήν άπόφασιν, καταδεικνΰων δτι ή 

σύνοδος τήν κατά τοΰ Νεστορίου έξενεχθείσαν καταδίκην της έθεώρησεν ώς 

ιδίαν έαυτής καί δλως ανεξάρτητον πράξιν. Καί ή νέα αΰτη μελέτη ΐοΰ 

μακαριωτάτου διακρίνεται διά τήν πολυμάθειαν, τήν εΰστοχον χρήσιν τών 

πηγών, τήν αντικειμενικότητα, τήν σαφήνειαν καί πάντα τά προσόντα εκείνα, 

άτινα χαρακτηρίζουσι πάσας τάς έργασίας αυτοΰ. 

Επιφυλάξεις τινάς μόνον έχομεν ώς πρός τό εν τελεί τής μελέτης εξαγό¬ 

μενον συμπέρασμα, καθ’ δ «βάσις τής αληθούς ένό^σεως δέον νά είναι ή 

επάνοδος του Πίου ια' εις τήν θέσιν τοΰ επισκόπου Ρώμης Κελεστίνου καί 

ή άποβολή παντός δ,τι έκτοτε παρεισέφρησεν έν τή ρωμαϊκή εκκλησία ξένον 

καί άλλότριον πρός τήν διδασκαλίαν καί τήν πράξιν τής αρχαίας εκκλησίας» 

(σ. 47). ’Έχομεν δέ τάς έπιφυλάξεις ταύτας, διότι είναι άναντίρρητον δτι αί 

παπικαί άξιώσεις περί πρωτείου εξουσίας ύφίσταντο ήδη έν Ρώμη επί Κελε¬ 

στίνου, άν καί οΰχί έν τή σημερινή των μορφή, καί δτι ταΰτας διαδηλοΐ έν τή 

έφεσινή συνόδο) ό παπικός αντιπρόσωπος πρεσβΰτερος Φίλιππος, δστις έχαρα- 

κτήρισε τον πάπαν Ρώμης διάδοχον καί τοποτηρητήν τοΰ Πέτρου καί τούτον 

«κεφαλήν τής δλης πίστεως καί τών άποστόλων» (σ. 36-37). "Οτι δέ τά 

λεχθέντα υπό τοΰ πρεσβυτέρου Φιλίππου,—καί οΰδείς σοβαρός λόγος υπάρχει 

νά άποδεχθώμεν δτι δεν έλέχθησαν ταΰτα ύπ’αυτοΰ—διεδήλουν τάς έπισήμους 

αντιλήψεις τής ρωμαϊκής εκκλησίας είναι σαφές, διότι άντιπρόσωπος τοΰ πάπα, 

λαβών μάλιστα τήν ρητήν εντολήν νά τηρήση «τό κΰρος τής άποστολικής 

έδρας» (σ. 32), δεν θά ήδυνατο ή νά έκφέρη τάς έπισήμους παπικάς άντιλή- 

ψεις καί οΰχί άτομικάς τοιαΰτας. Άλλως ολίγα έτη βραδυτερον δ πάπας Ρόίμης 

Λέων αναφανδόν διεκήρυξε παραπλήσιους άντιλήψεις, αϊτινες, ώς άνομολογεΐ 

καί ό Μακαριώτατος, άπηχοΰσαι «θεωρίας διαδεδομένας ήδη εν τή Δύσει» 
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(σ. 36), δεν θά ήδύναντο νά δημιουργηθώσιν αίφνιδίως. Διά τούτο φρονούμεν 

οτι, παρ’ δλην την σφοδρόν επιθυμίαν, την οποίαν εχει ή ανατολική Εκκλη¬ 

σία προς ενωσιν μετά της δυτικής, δεν δΰναται αυτή νά θεώρηση ώς άρκούσαν 

τήν υπό τής δυτικής εκκλησίας αποδοχήν των εν Ρώμη κρατουσών αντιλή¬ 

ψεων περί πρωτείου επί επισκόπου Ρώμης Κελεστίνου, αλλά θεωρεί απαραί¬ 

τητον τήν ανεπιφύλακτου καί κατηγορικήν εγκατά/ειψιν τής περί πρωτείου 

ρωμαϊκής διδασκαλίας, ήν ανέκαθεν ή ανατολική Εκκλησία έχαρακτήρισεν 

ως άντικειμένην προς τε τήν αγίαν γραφήν καί τήν ίεράν παράδοσιν. Μεμο¬ 

νωμένοι δέ καί ελάχιστοι τυχόν ρήσεις εκκλησιαστικών συγγραφέων υπέρ 

του πρωτείου, έκ πλάνης, καιρικών συνθηκών καί προσωπικών ελατηρίων 

εξηγούμενοι, ουδόλως δεσμεύουσι τήν ήμετέραν εκκλησίαν, ήτις αείποτε άπέ- 

κρουσεν όμοθύμως τάς παπικάς περί πρωτείου αντιλήψεις καί ήτις αείποτε 

διεκήρυξεν δτι, εφόσον ή δυτική εκκλησία εμμένει εις ταύτας, υπό οίανδή- 

ποτε μορφήν, πάσα σκέψις περί ένώσεως είναι αδύνατος. 

Δ. Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΣ 

’Άννης 'Αποστολάκη. Τά Κόπηκα υφάσματα τον εν Άθήναις Μουσείου 

Κοσμητικών Τεχνών, Άθήναι, 1932 (Δημοσίευμα τον :Αρχαιολογικού 

Τμήματος = Υπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων) 203 σελ. μετά 163 

εικόνων καί 2 εγχρώμων πινάκων. 

Έκ τών τριών εν Άθήναις γνωστών συλλογών Κοπτικών υφασμάτων, 

δηλαδή του Βυζαντινού Μουσείου, τού Μουσείου Μπενάκη, καί τού Μου¬ 

σείου Κοσμητικών Τεχνών, ό υπό τής Δ°? Άποστολάκι εκπονηθείς Κατάλο¬ 

γος περιέχει τήν περιγραφήν μόνον τών δύο τελευταίων. Έκ τών τριών 

τούτων συλλογών πλουσιωτέρα είναι ή συλλογή τού Μουσείου Κοσμητικών 

Τεχνών, ήτις άπετέλει άλλοτε τμήμα τής συλλογής Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων 

τού Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, τής άπαρτισθείσης έκ τών δωρεών. 

Ρόστοβιτς καί Δημητρίου. 

Ή συλλογή περιλαμβάνει περί τά 131 τεμάχια υφασμάτων, τά όποια ή 

συγγραφέας διαιρεί, άναλόγως τής τεχνικής, τού υλικού καί τής διακοσμή- 

σεως αυτών, είς επτά τάξεις. Α' λάσια (σκουλλάτα), Β' πορφυρά, υποδιαι¬ 

ρούμενα εις τρεις ομάδας, Γ' υφαντά με πολυχρώμους ελληνιστικός παρα¬ 

στάσεις καί διάκοσμον Ελληνιστικόν καί Παλαιοχριστιανικόν, Δ' πολύχρωμα 

υφαντά μέ βιβλικάς παραστάσεις, ώς καί τά έχοντα συριακήν καί σασανιδι- 

κήν έπίδρασιν, Ε' πολύχρωμα υφαντά μέ έσχηματοποιημένα φυτικά κοσμή¬ 

ματα, Τ' κεντημένα καί μέ υφαντήν διακόσμησιν έν εΐδει κεντήματος, καί 

τέλος Ζ' μεταξωτά. 
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Τής λεπτομερούς περιγραφής τών υφασμάτων τούτων προτάσσεται μακρά 

εισαγωγή περί τής ιστορίας τών Κοπτικών υφασμάτων, τής τεχνικής, τών 

διαφόρων ειδών ύφάνσεως καί διακοσμήσεως, περί τών χρωματισμών, περί 

τών ενδυμάτων, είς ά άνήκον τά υφάσματα ταύτα, καί τέλος περί τής ταξι- 

νομήσεως, χρονολογίας καί κατατάξεο^ς αυτών. Τό πρώτον τούτο μέρος είναι, 

κατά τήν ήμετέραν γνώμην, τό σπουδαιότερου τού όλου βιβλίου καί δύναται 

νά θεωρηθή μοναδικόν, διότι είς τήν δλην πλουσίαν άλλως βιβλιογραφίαν 

περί τών Κοπτικών υφασμάτων ολίγα είναι, καθ’ δσον τουλάχιστον γνω¬ 

ρίζω, τά γραφέντα περί τής τεχνικής τών υφασμάτων τούτιυν. Οΐ περί αυτών 

άσχολ,ηθέντες έξεπόνησαν κατά τό πλεΐστον γενικός μόνον περιγραφάς ή εδη- 

μοσίευσαν λεπτομερείς καταλόγους τών έν τοίς διαφόροις Μουσείοις Κοπτι¬ 

κών Συλλογών, ών τήν άπαρίθμησιν παρέχει εις τό βιβλίον της ή Δ1ζ Ά. 

καί είς τήν οποίαν δυνάμεθα νύν νά προσθέσωμεν καί τον συγχρόνως προς 

τούτο έκδοθέντα υπό τού νοίδαοίι Κατάλογον τών Κοπτικών υφασμάτων 

τού Μουσείου του Μαίηζ (δρ&ΐαηίίΐτο ιιηά ίτύΚιηίίίοΙ&ΗοΓΗοίιο Βϋοίίο, νοη 

\ν. Ρ. νοίόαοΐι, Μαίηζ, 1932. Κα£α1ο§·ε άοε Κοηιίδοΐι-Οοπηαηίεοΐιοη 

Ζεηίταίπιυδοΐϊηΐδ, Νο 10. (τεύχος κειμένου έξ 120 σελ. καί τεύχος έκ 1δ 

πινάκων, ών 6 έγχρωμοι. Έν σελ. 2 κ.εξ. τού κειμένου πλήρης βιβλιογραφία). 

Ή Δ1ς Άποστολάκι ή το ασφαλώς ή μόνη ένδεδειγμένη νά πραγματευθή 

θέμα τόσον πολύπλοκου καί απαιτούν πλείστας είδικάς γνώσεις. Γνωρίζουσα 

κάλλιστα τάς αρχαίας πηγάς καί δυναμένη νά χρησιμοποίηση ταύτας έπιτυ- 

χώς, έχουσα εξ ά'λλου βαθυτάτην γνώσιν τής συγχρόνου λαϊκής υφαντικής, 

κατώρθωσε νά δώση έν τή εισαγωγή τού βιβλίου της σαφεστάτην ιδέαν τού 

τρόπου, καθ’ δν κατεσκευάζοντο τά πολυποίκιλα είδη τών Κοπτικών υφα¬ 

σμάτων, ών πολλά ήσαν, φαίνεται, γνωστά από τών αρχαιότατων ήδη χρόνων. 

Ή γνώσις αυτή τών αρχαίων πηγών καί τής συγχρόνου λαϊκής υφαντικής 

Ιπέτρεψεν εις τήν συγγραφέα νά έπιτύχη τον πλήρη καθορισμόν ειδών τινων 

αρχαίων υφασμάτων, τών οποίων ήσαν γνωστοί οϊ αρχαίοι όροι, αλλά δέν 

είχε καταστή δυνατόν νά έξηγηθώσιν ούτοι διά τών σωζομένων αρχαίων 

υφασμάτων. Ό ταυτισμός, μεταξύ άλλων, τών αρχαίων «λασίων» προς τά 

σημερινά «σκουλλάτα» νομίζω δτι δύναται νά θεωρηθή πραγματικόν εύρημα. 

Άλλα από τό μέρος τούτο τού βιβλίου τής Δος Άποστολάκι, έξάγεται καί έν 

άλλο, δχι μικροτέρας σημασίας, συμπέρασμα. Ή έπιβίωσις δηλαδή ώρισμέ- 

νων άρχαιοτάτων ειδών ύφάνσεως είς τήν σημερινήν λαϊκήν υφαντουργίαν 

ιδία τής Κρήτης. Πλήν τών ανωτέρω μνημονευθέντων «λασίων» ή όμοιότης 

τών αρχαίων «πολυμίτων» προς τά σημερινά «δέξιμα» τής Κρήτης είναι 

αληθώς καταπληκτική, ώς δεικνύει ή σύγκρισις τών εν σελ. 36, είκ. 17 καί 

18, παρεχομένων δειγμάτιον, ενός πολυτίμου παλαιοχριστιανικού υφάσματος 

τού 4-5ου αίώνος, άνήκαντος εις τό Μουσείου Μπενάκη, καί ενός συγχρόνου 

Κρητικού «δεξίμου». 



464 Α. Ξυγγοπούλου 

Προς πληρεστέραν κατανόησιν του σχήματος των ενδυμάτων, ών μέρη 

άπετέλουν τά κατά τό πλεΐστον εις τεμάχια περιελθόντα μέχρις ημών υφά¬ 

σματα ταϋτα, ή συγγραφεύς εκθέτει λεπτομερώς τά διάφορα είδη των ενδυμά¬ 

των τής περιόδου ταΰτης, έπ'ι τή βάσει των αρχαίων πηγών και τών διασω- 

θέντων μνημείων, παρακολουθούσα την έξέλιξιν αυτών και εις την Βυζαντινήν 

περίοδον, και εις τό σημερινόν ακόμη ένδυμα τών διαφόρων έλλη νικών 

επαρχιών, όπου πραγματικώς παρατηρούνται ομοιότητες καταφανείς. 

Ώς προς την χρονολογίαν ή συγγραφεύς κατατάσσει τό ύπαρχον υλικόν 

εις τρεις περιόδους, την Έλ?ι,ηνιστικήν> από τού 2ου μέχρι τών μέσων τού 

4ου μ. X. αιώνος, την Ύστεροελληνιστικήν ή Παλαιοχριστιανικήν, από τών 

μέσων τοΰ 4ου μέχρι τών μέσων περίπου τού 5ου αιώνος, και τέλος την 

Κοπτικήν, από τών μέσων περίπου τού 0ου μέχρι τέλους τού 7ου αιώνος. 

Μετά την μακράν εισαγωγήν, καταλαμβάνουσαν όγδοήκοντα σελίδας 

τού βιβλίου, ακολουθεί ή λεπτομερής περιγραφή ιών υφασμάτων τού Μου¬ 

σείου Κοσμητικών Τεχνών, μεταξύ τών οποίων παρενείρονται καί τά τού 

Βυζαντινού Μουσείου. Εις τήν περιγραφήν ταύτην ή συγγραφεύς ήκολού- 

θησε τήν εις επτά τάξεις διαίρεσιν, ήν ανωτέρω άνεφέρομεν, επί τή βάσει 

τής τεχνικής καί τής διακοσμήσεως τών υφασμάτων. Αί δυο περιγραφόμεναι 

συλλογαί συμπληρούσιν άλλήλας, ούτως ώστε πάντα σχεδόν τά γνωστά εϊδη 

τών Κοπτικών υφασμάτων ν’άντιπροσωπεΰωνται εις αύτάς, από τών ωραίων 

ελληνιστικής δλως έμπνεΰσεως τεμαχίων, ώς τό σάβανον μέ τήν επιγραφήν 

«Ειρήνη Μούσης» (σ. 83 κ.έξ. καί έγχρ. πίν. I) καί ό κλασσικής τέχνης "Αγγε¬ 

λος τού Βυζαντινού Μουσείου (σ. 179 κέξ.) μέχρι τών εντελώς κατ’ ανατολικά 

και Σασανιδικά πρότυπα κεκοσμημένων μεταξωτών υφασμάτων (σ. 186 κέξ.) 

καί τών φερόντων Άραβικάς έπιγραφάς (σ. 190). 

Ή όλη. αύτη σειρά τών υφασμάτων έχει εξαιρετικήν σπουδαιότητα διά 

τον πλούτον καί τήν ποικιλίαν τής επ’ αυτών ζωικής και φυτικής ώς καί τής 

γεωμετρικής διακοσμήσεως. Ιδιαίτερον δλως ενδιαφέρον παρουσιάζουσι τά 

τεμάχια, τά φέροντα είκονογραψικά θέματα ειλημμένα εκ τής Παλαιάς καί 

Καινής Διαθήκης (σ. 144 καί κέξ.) μειαξύ τών οποίων ή Ιστορία τού Ιωσήφ, 

ό Δανιήλ έν τώ λάκκο), ή Γέννησις, ή σφαγή τών νηπίων, παραστάσεις 

μεμονωμένων "Αγίων κλπ. 

Οί έν τέλει τού βιβλίου πίνακες αντιστοιχίας καί τά λεπτομερή ευρετή¬ 

ρια, καθώς καί ή πλούσια εικονογράφησις, καθιστώσιν αυτό εξαιρετικούς 

εύχρηστον. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ο. άβ ]βνρί»ειηιοη, V αηιΐοη άβ ΑαΙοηίρηε, Ι’ α?χ άχ ΟαΙβτε εί Γαιηύοη 

άε ΤΙιεύεε (έν ΜειηοΗε άεΙΙα 'Ροηϋϊίεία Αεεαάβηιία Κοιηαηα άί 

ΑτεΙιεοΙοξία, Ξετίε III, νοί, III, 1932 οελ. 107 - 132). 

Ό ακαταπόνητος συγγραφεύς τού περί τών εκκλησιών τής Καππαδο¬ 

κίας έργου καί εκδότης τών ΟπεηΐαΗα Θΐιπείΐεΐίΐα, εις ον τοσαύτα οφείλει ή 

χριστιανική αρχαιολογία τής Ανατολής Κ. Ρ. Ο. άε ^τρ1ΐ3πίοη, διά τής 

άνιοτέρω μελέτης του επιχειρεί νά λύση έν τών άπασχολοΰντων τούς χριστια- 

νολόγους προβλημάτων περί τής μορφής τού μετ' άξιολόγων άναγλύφων 

κοσμουμένου περιφήμου άμβωνος τής Θεσσαλονίκης, τά τμήματα τού οποίου 

μετέφερον οι Τούρκοι τώ 1900 εις τό Όθωμανικόν Μουσείον Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως, τήν βάσιν του δε εΰρεν ό ΗεΆεΐΓίΙ κατά τάς έν έτει 1918 ένερ- 

γηθείσας περί τον ναόν τού αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης ανασκαφας. (Βλ. 

Β. Ο. Η. ΧΕίν, 1920). 
Ό ρ. άε ^Γρίιαηϊοη, προτού έπιχειρήση τήν συμπλήρωσιν, εξετάζει εις 

τό πρώτον μέρος τής μελέτης του τεχνικώς τόν άνάγλυφον διάκοσμον, τον 

όποιον παραλληλίζει μέ τήν πύλην τού Γαλερίου καί ευρίσκει εις πολλάς 

λεπτομέρειας τήν άμεσον έξάρτησιν καί μίμησιν τού ενός άπο τού άλλου. 

Ή σχέσις αύτη πράγματι υπάρχει καί ό συγγραφεύς εύστόχως συγκρίνει τά 

δύο μνημεία, άν καί θά έπιτραπή νά παρατηρήσωμεν, οτι ή εύρύτης τής 

άναπτύξεως τής παλαιοχριστιανικής γλυπτικής κατά τόν 50ν αιώνα, τήν επο¬ 

χήν τής μεγάλης αυτής ακμής, δεν έπιτρέπει τήν προσκόλλησιν εις έν μόνον 

ελληνιστικόν μνημεΐον. Τό θέμα λ. χ. τών κογχών μέ τό άνωθεν αυτών κογ- 

χυλοειδές τόξον είναι τό κυριαρχούν είς τούς παλαιοχριστιανικούς άμβωνας 

(βλ. Σωτηρίου, έν Άρχ. Έφημ. 1929, σ. 91 κέ.), τό διακοσμητικόν δέ τούτο 

θέμα ειχεν επίσης ευρυτάτην έφαρμογήν καί είς σαρκοφάγους έκ διαφόρων 

τόπων προερχόμενος καί καθεξής. 

Επίσης οί Μάγοι είς τήν δλην μορφήν των, τάς κινήσεις καί τήν πτύ- 

χωσιν δυσκόλως θά ήδύνατο νά διισχυρισθή τις δτι αναφαίνονται πρώτην 

φοράν είς τόν άμβωνα Θεσσαλονίκης, ώστε νά ζητήσωμεν τά άμεσα πρότυπα 

εις τήν πύλην τού Γαλερίου. Οί μάγοι τόν 5ον αιώνα έχουν τούς τύπους των 

δημιουργημένους είς τήν εικονογραφίαν καί έπομένως καί είς τήν γλυπτικήν 

καί μικροτεχνίαν. Άν ομοιάζουν είς τό ένδυμα, τούτο συμβαίνει διότι οι 

άπεικονιζόμενοι είς τήν πύλην είναι Πέρσαι, καί ή παλαιοχριστιανική τέχνη, 

όταν είς τάς πρώτας άρχάς της έδημιούργησε τούς τύπους τών έξ Ανατολής 

Μάγων, έλαβε βεβαίως ενδυμασίαν καί τύπους ανατολικούς. 

Τό αυτό παρατηρούμεν καί διά τάς φυτικάς διακοσμήσεις· τό τριπλούν 

γεΐσον τού άμβωνος καί ιδίως ό διά κληματίδος διάκοσμος δέν δύναται 

νάποδειχθή ότι μιμείται τά διαζώματα τής πύλης, άτινα έχουν δλως διόλου 

άλλο πνεύμα. Απεναντίας είς τήν τόσον βασικήν διαφοράν τής μορφής βλέπο- 

Επετηρις ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Βυζαντ. ΣΠΟΥΔΩΝ, έτος Θ'. 30 
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μεν ποσον απέχουν τά τελευταία ρωμαϊκά από τά χριστιανικά του 5ου αιώνος. 

Εις τό δεύτερον μέρος ό συγγραψεύς άποκαθιστά τον άμβωνα τής Θεσ¬ 

σαλονίκης, συμφώνως προς τον άμβωνα των Θεοσαλικών Θηβών, ευρεΐαν 

αναλυσιν του οποίου έδημοσίευσα εις τό περί των άνασκαφών των Θηβών 

τής Θεσσαλίας εργον μου. Κυρία διαφορά υπάρχει εις τό οτι ό άμβων τής 

Θεσσαλονίκης είναι συμπαγής έκ μαρμάρου, ενώ ό άμβων των Θηβών είναι 

κτιστός και έπενδεδυμένος μέ μαρμαρίνας πλάκας. Ό ρ. άβ ^τρίιαηΐοη με 

την διακρίνουσαν αυτόν πάντοτε μεθοδικότητα, προβαίνει εις την άποκατάστα- 

σιν, τας λεπτομέρειας τής οποίας αλλαχού θά εξετάσωμεν από τεχνικής άπό- 

■ψεως, και από άπόψεως μορφής. Ενταύθα μόνον θά έπιτραπή νάδώσωμεν τήν 

εξήγησιν είς αμφιβολίαν τινά του συγγραφέως ήν εκφέρει εις τήν σελ. 124 σημ. 

42 περί τής ήμετέρας άποκαταστάσεως: τής μικράς προς άνατολάς ήμικυκλικής 

εξοχής εν σχέσει προς τήν ύπ’ αύτοΰ γενομένην άποκατάστασιν τής εξοχής του 

Αμβωνος τής Θεσσαλονίκης. Τοΰτο νομίζομεν δτι εξηγείται έκ τής διαφο¬ 

ράς του υλικοί. Αυτή ώς συνέπειαν έχει και τήν διαφοράν τής μορφής είς 

τήν ανατολικήν πρόσοψιν, δπου ή ή μικυκλική προεξοχή. Τής μέν Θεσσαλο¬ 

νίκης μένει ανοικτή είς τό μέρος αυτό άναγκαίως, διότι ό άμβων άποτελεϊται 

από δυο μαρμάρινους όγκους μετά τών κλιμάκων, ήτο δέ προτιμότερον νά 

λαξευσουν τό εσωτερικόν αυτών παρά ν’ άποκλείσουν μέ άλλα μάρμαρα τό 

κενόν. Είς τον άμβωνα όμως τών Θηβών, επειδή «! κλίμακες ήσαν κτισταί, 

ητο πολύ ευκολωτερον ν* άποκλεισθή ή θέσις τού εσωτερικού μέ μαρμαρίνας 

κογχας εις την πρόσοψιν — ούτως ώστε νά λάβη μορφήν μονολίθου συμπα¬ 

γούς όπως τού αγίου Μηνά —παρά να έπενδυθή δλον τό εσωτερικόν τών 

κλιμάκων μέ μάρμαρον. "Ωστε τεχνικοί λόγοι εξηγούν έπαρκώς τήν ήμετέραν 

άποκατάστασιν, έκτος τού ότι είς τήν άνασκαφήν ευρέθησαν καί κόγχαι έχου- 

σαι ακριβώς τάς διαστάσεις τού έξέχοντος αυτού ημικυκλίου, ώς εν τή μελέτη 

μου λεπτομερώς περιγράφω. 

Διά τήν άποκατάστασιν τού άμβωνος τής Θεσσαλονίκης μέ δμοιον ουρα¬ 

νόν ως καί εις τον αμβωνα τών Θηβών, καθώς καί διά τήν άποκατάστασιν 

τού άνω μέρους τού άμβωνος τής Θεσσαλονίκης, θά κάμωμεν άλλαχού λόγον, 

καθόσον τοΰτο απαιτεί ευρεΐαν άνάλυσιν συνοδευομένην υπό σχεδίων, ήτις 

δεν δυναται νά γένη ενταύθα. Ή εύγενής προσπάθεια τού σεβαστού συγγρα¬ 

φέως νά δώση ώθησιν είς τούς άσχολουμένους μέ προβλήματα άναγόμενα 

εις τον κύκλον τής χριστιανικής άρχαιολογίας, άτινα από πολλού αναμένουν 

τήν λύσιν των, πρέπει νά έξαρθή καί πάλιν. 

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Γεννάδιον ζον Σχολαρίου άπαντα τά ευρισκόμενα. — (Εζιντεε εοιηβίείεε 
άε Οεηηαάίοε ΡεοΜαΗοε, βϋΜίέβε βοητ Ιε βτενηετε /οίε βατ Ζ. Ρείίί, 

X. Α. Ρίάετίάεε εί Ματίίη /ηξίε. Τονιε V. Κέτηνιέ άε Ια Αο?ηνιε 
εοιιίτε Ιε$ Οεηίίίε, εί άε Ια βτειηϊετε βατίίε άε Ια 3ονιιηε ίΗέοίοξί^ηε 
άε Ααίηί ΤΗονιας ά’Α^ηίη. Ρατίε 1931. 

Οί φιλότιμοι καί θαυμάσιοι έκδόται τών έργων τού μεγάλου έλληνος 

σοφού τού ΙΕ' «ίώνος —οί δύο πρώτοι δυστυχώς άπέθανον καταλιπόντες 

δμως σχεδόν συντετελεσμένην τήν εργασίαν εΐςτόν άκαταπόνητον κ. Μ. —- 

έδωκαν είς τήν δημοσιότητα μετά τούς τρεις πριοτους τόμους τον Ε', διακό- 

ψαντες, άγνωστον διατί, τήν σειράν τής έκδόσεως από τού γ' εις τον δ'. Ό 

νέος τόμος περιλαμβάνει, « επιστολήν > τής διιηιηια αάν. Οβηΐιίΐεδ τού λατί- 

νου θεολόγου καί σχολαστικού τού ιγ' αιώνος Θωμά τού έξ "Ακουίνου (τού 

Άκυνάτου) καί τό πρώτον μέρος τής 8αηιπια Τΐΐ6θ1ο§Ία6 αυτού έν ελληνική 

μεταφράσει. Τού όλου έργου, εκ σελίδων 512, προτάσσεται σύντομος εισαγωγή 

(σ. ν-ΙΧ) παρέχουσα βιβλιογραφικάς ειδήσεις περί τού μόνου ύπάρχοντος 
κωδικός, τής παρισινής Βιβλιοθήκης 1273, έξ ού έγινεν ή δημοσίευσις, και 

παρατηρτ^σεις τινάς τού εκδότου περί τής αξίας τού έργου τούτου τοΰ Σχολα- 

ρίου, άπό άπόψεως τού περιεχομένου καί τών αρετών τής μεταφράσεως. 

Έκ μικρού προλόγου, ον ό Σχολάριος προτάσσει τού δλου έργου (σ. 1-2) 

εξηγείται ή αιτία τής συντάξεως αυτού. Ή πτώσις τού Βυζαντίου καί ό πλάνης 

βίος, δν διήγαγεν ό Γεννάδιος κατά τά διάμεσα μεταξύ τών τριών πατριαρ¬ 

χείων αυτού, ήνάγκασαν αυτόν ν’άντικαταστήση τήν πλουσιωτάτην βιβλιοθήκην 

αυτού, τήν διά τον ογκον δυσμετακόμιστον, δι’ επιτομών τών σπουδαιότερων 

αυτής χειρογράφων, άπό τών οποίων δεν ήδύνατο ευκόλως ν άποχωρισθή. 

Μεταξύ τούτων ήσαν καί τά είρημένα έργα τού σοφού λατίνου θεολόγου, ών 

άποκλειστικώς δι3 ιδίαν χρήσιν έπεχείρησε τήν επιτομήν τοΰ μέν καί τήν 

μετάφρασιν τού α' μέρους τού άλλου. ”Αριστα γινώσκων τήν λατινικήν ό Σχο¬ 

λάριος ήτο είδήμαιν τής τε παλαιοτέρας λατινικής εκκλησιαστικής φιλολογίας 

καί τής μεσαιωνικής σχολαστικής έξ αυτών τών πρωτοτύπων, αλλά καί έκ 

μεταφράσεων παλαιοτέρων είς τήν ελληνικήν. Τον Θωμάν εν πολλοΐς μετέφρα- 

σεν ήδη προ ενός αιώνος Δημήτριος ό Κυδώνης, δπερ έγίνωσκεν ό 1 εννάδιος 

καί λέγει τούτο έν τω προλόγο) του. Δέν ήρκέσθη δμως είς τάς παλαιοτέρας 

έκείνας μεταφράσεις, γενομένας άλλως επί σκοπώ προσηλυτισμού, άλλ’ έπεχεί¬ 

ρησε τήν επιτομήν ταύτην διά καθαρώς άτομικήν χρήσιν καί μετά προφανούς 

κριτικής καί επιλογής δεικνυούσης τον ορθόδοξον θεολόγον, οστις καί απρο- 

καλύπτιος δηλοι δτι «σοφός μέν οΰτος ο άνήρ, ώς άριστος τής χριστιανικής 

θεολογίας εξηγητής και συνόπτης, έν οις καί ή εκκλησία αυτού τή ήμετέρα 

εκκλησία συνφδει- εν οίς δέ εκείνη τε καί αυτός προς ημάς διαφέρετον, ολίγα 

δ3 είσίν,... περί τούτων ούχ απλώς μόνον ημείς τή πατρίφ δόξη μάλλον τιθέ- 
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μέθα, άλλα και ταύτης πολλοΐς βιβλίοις ύπερηγωνισάμεθα. Φανερά δέ πασιν 

άνθρώποις, καί φίλοις καί πολεμίοις, ή προς τά πάτρια δόγματα σπουδή ημών 

μέχρις αίματος καί τά προς τούς άντιδοξούντας ήμίν συγγεγραμμένα βιβλία 

πανταχοϋ τής γης έξηπλώθησαν έκγραψέντακ (σ. 2). Εινε προφανές λοιπόν τό 

αυτοτελές της εργασίας τού Σχολαρίου, όμολογούμενον καί υπό των εκδοτών, 

παρά πάσαν την δήλωσιν αυτών οτι υπάρχει τις έξάρτησις τού Γενναδίου 

από τής παλαιοτέρας εργασίας τού Κυδώνη. Δεν πρέπει δέ νά λησμονηθή 

οτι ή τού Κυδώνη εργασία ήτο καθαρώς μεταφραστική καί διά τούτο δουλική, 

τελείως εξαρτο^μένη έκ τού πρωτοτύπου, εν φ τού Σχολαρίου τό έργον, μάλιστα 

εις τό α' μέρος τής προκειμένης συγγραφής, ώς επιστολή, είναι δυσκολότερου, 

δσω απαιτεί κριτικήν καί επιλογήν. Ό Σχολάριος πολλάκις παραλείπει τά καί 

άλλως γνωστά καί ευνόητα ώς και τά σημεία, εν οις ή λατινική Εκκλησία 

διίσταται τής Όρθοδόξου, εί καί δεν δικαιολογεί πανταχοϋ τήν παράλειψιν 

(π.χ. σελ. 76, 88, 89, 111, 118, 123, 148, 170, 210, 211, 316, 323, 375, 376). 

Ώς προς τήν γλώσσαν τής επιτομής καί τής μεταφράσεως, παρά πάσαν 

τήν κρίσιν τών εκδοτών περί «τελείας κλασσικής μορφής τού ύψους καί τής 

ακρίβειας τών φιλοσοφικών καί θεολογικών όρων» καί ότι από ταύτης τής 

άπόψεως ό Γεννάδιος «διά μέγα μέρος άναμφιβόλως είναι οφειλέτης εις τον 

Δημήτριον Κυδώνην» (σ. VII), πρέπει νά είπωμεν ότι ό άλλως εϊδημονέστατος 

περί τήν αριστοτελικήν ορολογίαν Σχολάριος προσπαθεί μέν νά πλησιάση 

εις τήν γλώσσαν τού μεγάλου Σταγειρίτου καί έν μέρει επιτυγχάνει τούτου 

εις τό α' μέρος τής Επιτομής, εις τό υπόλοιπον όμως ταύτης ώς καί εις τήν 

μετάφρασιν τής δαιηιιιπ Τΐιβοΐο^ίπο υποκύπτει εις τάς άνάγκας τής έξελί- 

ξεοίς καί τής μεσαιωνικής λατινικής τού πρωτοτύπου καί τής ελληνικής από 

τού ιβ' αίώνος. Οΰτω, πλήν άλλων, συνήθης είνε παρ’ αύτώ ή άναλελυμένη 

πρότασις αντί τής δΓ απαρεμφάτου καί μετοχής συμπτύξεως καί ή χρήσις τών 

άφηρημένων είς-ότης ουσιαστικών αντί τών ούσιαστικώς λαμβανομένων 

ουδετέρων επιθέτων. 

"Ινα ιδιαιτέρως έξάρωσι τό έργον τούτο τού Σχολαρίου οί έκδόται σημει- 

οΰσιν ότι « εϊνε λυπηρότατον ότι οι μεταγενέστεροι έλληνες ήγνόησαν αυτό. 

Ένφ κατά τον ιστ' καί ιζ' αιώνα έφοίτων εις τά πανεπιστήμια τής Δύσεως 

ίνα μάθωσι τήν φιλοσοφίαν καί τήν θεολογίαν, τό έργον τού συμπατριοότου 

τών τού ιε' αίώνος θ’ άπετέλει δΓ αυτούς έξαίρετον έγχειρίδιον, δυνάμενον 

ευτυχέστατα νά έπηρεάση τήν μόρφο^σίν των, οί δέ μή εύκαιρούντες ν’άπέλθωσι 

μακράν προς έκπαίδευσιν θά εϋρισκον εις τάς έπιιομάς ταύτας τού Θωμά με 

τί νά πληρώσωσι πολλά κενά. Αί ξηραί περιλήψεις τής δυτικής σχολαστικής 

φιλολογίας, άς άφήκαν εις ημάς άλλοι, δεν δύνανται νά συγκριθώσι προς τό 

έργον τού Γενναδίου» (σ. IX). Καίπερ συμφωνοϋντες γενικώς προς τον ανω¬ 

τέρω χαρακτηρισμόν τού έργου τού Σχολαρίου, θά ήτο υπερβολή νά είπωμεν 

οτι θ’άντικαθίστη τούτο τήν μόρφωσιν τήν πανεπιστημιακήν έν Αγγλία π.χ. 

καί Γερμανία κατά τον ιζ' αιώνα διά τούς "Ελληνας. Οί μή σπουδάσαντες 

όμως έν τή Δύσει τότε έλληνες θεολόγοι ίσως δεν έμειναν ξένοι τής έπιρροής 

τών Επιτομών τούτων καί μεταφράσεων τού Κυδώνη καί Σχολαρίου, ώς 

δεικνύει ή προς τούς διαμαρτυρομένους πολεμική τών Όρθοδόξων κατά τον 

ιστ' αιώνα καί μέχρι τού Ιεροσολύμων Δοσιθέου. 

ΑΔ. Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΑΟΣ 

Καθηγητής 

Μ. Οανί'Ια'ηε. Εεοηϋοε Μαΐζΐιαίταε. ΚεοίίαΙ εοηεετηίηξ ίΗβ ετνεεί Ιαηά 
ο/ Ογβτηε εηίίίΐεά «€/ΐΓοηίο/β>. Εάίίεά %υίίΗ α ΙταηΙαΕοη αηά ηοίεε. 

ΥοΙηπιβε I, II. Οχ/οτά, αέ ίΐιε ΟΙατεηάοη βτεεε, 1932. 

Είμεθα ευτυχείς, διότι ή ευχή, τήν οποίαν έξεφράσαμεν έν τή άνακοι- 

νοόσει1 ημών κατά τό Γ' διεθνές Βυζαντινό λογικόν συνέδριον, όπως έκδοθή 

νέα κριτική έκδοσις τών μεσαιωνικών Κυπριακών κειμένων, έξεπληρώθη τόσον 

ένωρίς ώς προς τό έν τουλάχιστον τό καί σπουδαιότερον τών κειμένων τούτων, 

τό Χρονικόν τού Μαχαιρά καί μάλιστα παρά τού διαπρεπούς καθηγητοϋ τής 

μεσακυνικής καί Νεοοτέρας Ελληνικής Κ. Μ. ϋατνίζΐηε, έπιστήμονος γνω¬ 

στότατου διά τάς πολυτίμους συμβολάς, τάς οποίας από πολλών ετών προσ¬ 

φέρει εις τάς περί τήν μεσαιωνικήν καί νεωτέραν Ελληνικήν σπουδάς, 

Έν τή ανακοινώσει ήμών «περί τής μεσαιωνικής Κυπριακής 

δ ια λ έκτου» έλέγομεν τά έξης: «Καθ’ όλην ταύτην τήν περίοδον δυνάμεθα 

νά παρακολουθήσω μεν τήν άνέλιξιν τής διαλέκτου δΓ άξιολόγων γλωσσικών 

μνημείων τών Άσιζών, τού Μαχαιρά, τού Βουστρωνίου, Κυπριακών εγγρά¬ 

φων καί ποιημάτων, υποβαλλόμενων δμως εις αύστηροτάτην κριτικήν βάσα- 

νον επί τή βάσει τής σημερινής Κυπριακής διαλέκτου, διότι τά χειρόγραφα 

παρεδόθησαν εις άθλιωτάτην κατάστασιν, πλήρη παρασυλλαβισμών, παρατο- 

νισμών καί ανορθογραφιών, ώστε νά επιβάλλεται σήμερον νέα κριτική 

έκδοσις τών κειμένων τούτων»2. 

Καί ώς προς μέν τήν ακριβή άνάγνωσιν τών χειρογράφων δεν άμφι- 

βάλλομεν ποσώς ότι ή έκδοσις τού κ. Ώαννίπηδ είναι τελεία διορθοϋσα τάς 

παλαιοτέρας εκδόσεις τού Κ. Σάθα καί ΜίΙΙοτ-δπΐΐιαδ. Ώς προς δέ τήν 

άποκατάστασιν τού κειμένου ό συγγραφεύς πλειστα όσα έπιτυχώς άποκαθι- 

1 Άνακοίνωσις γενομένη έν τω Γ' διεθνεί Βυζαντινολογικφ συνεδρίφ κατά τήν συν¬ 

εδρίαν τής 17ης Όκτιοβρίου 1980, έν τή "Ακαδημία "Αθηνών, δημοσιευθεΐσα δέ έν 

βγζ&ηάηϋεοΐιβ ΖεϊΓδαΙιηίί 31, 324-27. 

2 Βγζεηΐΐηϊδοΐιβ Ζώΐδοΐιπίί 31 324-27. 
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στα, θά έπεθυμοΰμεν δμως πληρεστέραν την άποκατάστάσιν επί τή βάσει τής 

σημερινής Κυπριακής διαλέκτου ως προς ώρισμένα τουλάχιστον γραμματικά 

φαινόμενα, περ'ι των οποίων εΐμεθα βέβαιοι, δτι ησαν συν7]θη καί εν τή 

μεσαιωνική Κυπριακή διαλέκτφ. 

Ουτω ό συγγραφεύς δρθώς ποιων έν τοις Ειτ&Ια I τόμου διορθώνει: 

2, Ιϊποδ 7 καί 10, ίοτ γονιούς τοεκΐ γονιούς»· [όρθότερον ακόμη, 

εάν έτηρεΐτο ή ιστορική ορθογραφία, θά διώρθωνεν εις γονιούς»]. Ρα§;6 66, 

32, £ογ τίντα τοαά τίντα [καί όρθότερον τεϊντα = τί είναι τά]. Ρβ^ό 

324, 14 ίοτ γενίαν ΓΘ&ά γενιάν [δρθότερον ακόμη εις γενεάν]. Ρ&£6 

592, 13 £ογ όσκίαν τοαά δσκιάν. Και έν τ. II, 23 τό γίον διορθώνει εις 

γιον [όρθότερον ακόμη θά διιόρθωνεν εις γονιόν] κ.ά. Διστάζει όμως να 

διόρθωση τό σπιτία, κανίσκια, εβάλεν το, τά όποια άνευ οΰδενος 

δισταγμού θά ήδΰνατο νά διόρθωση εις σπίτια, κανίσκια, έβαλεν^το. 

Αί πλεΐσται των φωνητικών παθήσεων, ως έν τή ανακοινώσει μου ύπε- 

στήριξα, εΰρΰτερον δέ αναπτύσσω έν τφ μετ’ ολίγον εκδιδομενω έργφ μου 

«Ιστορία τής Κυπριακής δωΑέκιου αρχαίας καί νέας (μεσαιωνικής καί νεω- 

τέρας)» έχουσι την αρχήν έν τή μεσν. Κυπριακή διαλέκτφ, αν και πολλαί 

τούτων δεν άναγράφονται έν τοις μεσαιωνικοΐς . κειμένοις. Αντιγράφω έν 

μόνον κεφ. έκ του ανεκδότου έργου μου, περί συνιζήσεως. Η συνίζησις 

συνηθεστάτη έν τοις κειμένοις Άσιζών καί Μαχαιρά: οιον-γο^ιον Ασίζ. 35, 

ογοιον 207, χασιμαΐον - χασιμα ιόν Άσίζ. 45, 152, κλεψιμαΐον - κλεψ ι- 

μαιον Άσίζ. 153, άνεψιαί-άν ιψΤά δες Άσίζ. 119, άναυιώνουν-άν άγριω¬ 

ν ο~υν Άσίζ. 20 καί άναγυιώση Άσίζ. 124, πιεΐν-πγεΐν Άσίζ. 163, 

φορεσιάν-φορη σιάν Άσίζ. 163. οιον-γίον (γραπτέον γοιόν ως ανωτέρω 

έν Άσίζαις καί σήμερον ομοίως) Μαχ.1 53, 56, γονείς-γ ο ν ί ο υ ς (γραπτέον 

γονέους ως καί σήμερον) Μαχ. 53, καταλΰομεν-καταλυοΰμεν Μαχ. 53, 

χέρια"-χέργια Μαχ. 63 καί χεργία Μαχ. 60 (οπερ διορθωτέον εις χέργια 

ώς έν σ. 63),~πιεΐν-πγε ιν Μαχ. 59, χωρίον - χω ργ ιό ν Μαχ. 75 καί χωργία 

σ. 67 (δπερ διορθωτέον εις χωργιά ώς έν σ. 75) κτλ. 

Οΰτω εξετάζω άπαντα τά κεφάλαια τής φωνητικής παρ5 Άσίζαις καί 

Μαχαιρα, ανευρίσκω δέ παρ’ αύτοΐς τάς πλείστας των σημερινών παθήσεων. 

Συμφώνως προς τά διδάγματα ταΰτα ή άποκατάστασις του κειμένου 

ήδΰνατο νά ήτο πληρέστερα. 

Λαμβάνω ώς παράδειγμα μίαν μόνον σ. τής έκδόσεως Οατνίατίδ τήν 

σ. 416. Έν στ. 1 καί 11 έχει όρθώς άνοικτάρια, ενώ έν στ. 20 καί 34 

άνοικταρία, τό όποιον ήδΰνατο άνευ οΰδενος δισταγμού νά διόρθωση εις 

άνοικτάρια ώς εν στ. 1 καί 11. Έν στ. 29 καί 34 έχει όρθώς δουλειάν, 

1 Αί παραπομπαί μου εις τήν Ιην έκδοσιν τοΰ Μαχαιρα, υπό Κ. Σάθ α, Μεσαιωνική 

Βιβλιοθήκη τ. 2. 
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ένώ έν στ. 30 τές δουλείες, τό όποιον ήδΰνατο νά διορθώση εις δουλειές. 

Έν στ. 12 έχει σανίδια, τό όποιον ήδΰνατο νά διόρθωση είς σανίδια ώς 

καί έν στ. 16 χαντακία, είς χαντάκια. Έν στ. 9 έχει όρθώς Λευκω- 

σιάτες, ένφ έν στ. 10 Λευκωσίτες, τό όποιον ήδΰνατο νά διόρθωση είς 

Λευκωσιάτες καί δή Λευκοσιάτες. 

Αί παρατηρήσεις είς τονισμούς κυρίως δεν μειώνουν ουδέ κατ5 έλάχι- 

στον τήν μεγίστην αξίαν τοΰ έργου, διά τό όποιον θά του είναι εΰγνώμονες 

και η Επιστήμη, ιδιαιτέρως δέ ή Ελλάς μετά τής θυγατρός της Κΰπρου. 

Άς εΰχηθώμεν δέ, όπως ό αυτός άκοΰραστος συγγραφεύς μάς δώση νέαν 

έκδοσιν τοΰ έξ ΐσου πολυτίμου μεσαιωνικού μνημείου των Άσιζών τής 

Κΰπρου. 

ΧΡ. Γ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 

Συντάκτης τοΰ Ιστορικού Λεξικού. 



ΕΠΙΣΊΉΜΟΝΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Συνεδρία 50η τής 28*35 Φεβρουάριου 1932. 

Προεδρεία τον τακτικόν Προέδρου της Εταιρείας κ. Κ. Δυοβοννιώτον. 

Ό εταίρος κ. Ν. Καλογερόπουλλος έκαμεν άνακοίνωσιν μέ θέμα: «τριά¬ 

κοντα πέντε άγνωστοι ναοί έν Νάξφ». 

Ό άνακοινών, περιελθών τάς νήσους του ΑΙγαίου χάριν μελετών έπε- 

σκέφθη καί την Νάξον, ένθα άνευρε τριάκοντα πέντε άγνωστους Βυζαντινούς 

ναούς από τού Θ' — ΙΔ' αΐώνος ιδρυμένους καί ευρισκομένους έν Τραγέα, 

Φιλοτίω, Άπειράνθφ, Άπαλύρι καί Ποταμίδες, ανήκοντας δέ τό πλεΐστον εις 

αγροτικούς συνοικισμούς. 

"Αφορμήν εις τάς ερευνάς του τφ παρέσχον αΐ έν Νάξφ ύπάρχουσαι 

παλαιών ζωγράφων ψορηταί εικόνες, ώς τού περιφήμου κατ’ αυτόν Αγγέλου. 

Ό κ. Καλογερόπουλλος μετά σύντομον περιγραφήν εκάστου τών ανω¬ 

τέρω ναών καί τήν έκ τών επιγραφών χρονολόγησιν αυτών, ένδ (έτριψε πλειό- 

τερον εις τεχνικάς λεπτομέρειας εξάρας τήν γλυπτικήν αυτών, τήν τοιχοδο- 

μίαν, τά τέμπλα καί προ παντός τήν ζωγραφικήν. Εις τήν τελευταίαν ένδιέ- 

τριψεν είδικώτερον καταδείξας τήν μεγάλη ν αξίαν τών εικονογραφιών τών 

ναών, αιτινες παρουσιάζουσι πολλά επάλληλα στρώματα ζωγραφιών από τού 

Θ' — ΙΔ' αίώνος. 

Κατά τήν ανάλυαιν τού θέματός του ο κ. Καλογερόπουλλος παρουσία- 

σεν ου μόνον περιφήμους ζωγράφους, ώς τον "Άγγελον καί τον Νικηφόρον 

(1300), αλλά καί λίαν παραδόξους τοιχογραφίας παλαιό τάτων Κρητών 

ζωγράφων, αί δποΐαι εχουσι μεγάλην ομοιότητα μέ τάς εικόνας τής μονής 

τού Βίκ καί, κατ’ αυτόν, εχρησίμευσαν ώς πρότυπα τού Γρέκο καί τών άλλων 

ζωγράφων έν Κρήτη τών προελθόντων από τήν σχο?^ήν τού Βροντησίου καί 

Βαλσαμονερού, ύπεστήριξε δ’ οτι πολλαί τών ζωγραφιών τών ναών τής Νάξου 

είναι εκ τών παλαιοτέρων, όπως ή περίφημος Παναγία τού Άγιου Γεωρ¬ 

γίου Διασορίτου, οτι παρουσιάζουσι μεγάλην εναλλαγήν τεχνικών μεθόδων, 

οτι είναι μοναδικόν παράδειγμα έξελίξεως έν ώρισμένφ χρόνφ καί τόπφ 

οτι παραβαλλόμεναι προς τάς Καππαδοκικάς καί όίλλας, ώς τού Όξυλίθου, 

καί Άμαρίνθου, Κορίνθου καί Κάτω Ιταλίας μάς δίδουσι τήν ευκαιρίαν νά 

διαγράψωμεν σαφέστερον τούς παράγοντας τών εΐκονογραφικών συνθέσεων. 

Κατά, τήν άνακοίνωσιν ό κ. Καλογερόπουλλος έπέδειξε πλήθος ιδίων 

σχεδίων ναών, εικόνων, επιγραφών, γλυπτών καί συνθέσεων. 
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Συνεδρία 51’3 τής 10>)? Νοεμβρίου 1932. 

Προεδρεία τον τακτικόν Προέδρου τής Εταιρείας κ. Κ. Δυοβοννιώτον. 

Ό εταίρος κ. Νικ. Καλογερόπουλλος έκαμεν άνακοίνωσιν μέ θέμα: «ό 

έν Εύβοια ναός τού οσίου Λουκά εν σχέσει προς τήν έν Φωκίδι ομώ¬ 

νυμον μονήν». 

Ό άνακοινών, άφ’ ού ώμίλησε γενικώς περί τών πολλών καί άξιολόγων 

Βυζαντινών μνημείων τής Εύβοιας, άτινα καί άπηρίθμησεν, ένδιέτριψε πλειό- 

τερον εις τά τής μέσης Εύβοιας καί τά τής περιοχής τού Άλιβερίου, ένθα 

άπαντώσι πολλοί ναοί καί μοναί μέ θαυμασίας τοιχογραφίας, προς δέ καί 

Χριστιανικοί τάφοι. 

"Έπειτα εισελθών εις τό κύριον θέμα του, επραγματεύθη περί τού ναού 

τού οσίου Λουκά, ήρειπωμένου μέν νυν, ώς όμως έκ τών λειψάνων του φαί¬ 

νεται καί έκ τής παραδόσεως πιστοποιείται, καλλίστου. 

Ό κ. Καλογερόπουλ?.ος, άφ’ ού έπέδειξεν άναπαράστασιν τού ναού τού¬ 

του, περιέγραψε τά γλυπτά αύτού καί προ παντός ήρμήνευσε τάς έπιγραφάς 

του άποδείξας επί τή βάσει αυτών α') οτι ό ναός έκτίσθη επί χώρου, ένθα 

ύπήρχεν εθνικόν Άσκληπιεΐον καί βραδύτερον ναός τών Αγίων Αναργύ¬ 

ρων β') οτι έν τφ τόπφ έκείνφ, καί μάλιστα περί τήν Φιλάγραν, παρέμεινεν 

ό δσιος Λουκάς καί γ') οτι Βασίλειος ό Βουλγαροκτόνος κατά τό 1014 

έκτισε τον επ’ όνο μάτι τού οσίου τιμηθέντα ναόν, δστις βραδύτερον, τφ 1067, 

μετεβλήθη εις μονήν καί δ') δτι ό αύτός Βασίλειος ίδρυσε καί τήν περίπυ- 

στον έν Φωκίδι μονήν, τήν επ’ όνόματι τού οσίου. 

&Οτι επί τού αυτού αύτοκράτορος καί διά τών ιδίων τεχνιτών έκτίσθη- 

σαν τά δύο ιδρύματα φανερώνει, κατά τον κ. Καλογερόπουλλον, ή ομοιότης 

τών σχεδίων τών διαφόρων γλυπτών. 

Ό κ. Καλογερόπουλλος αφορμήν λαμβάνων έκ τής άνακοινώσεώς του 

άνέφερε καί έρευνας του γεν ο μέν ας εις Γιαννίτσι Εύβοιας καί Ζεμενόν, 

Φανερωμένην καί Στείρι Κορινθίας, έξ ών διαλευκαίνεται έν πολλούς ή βιο¬ 

γραφία τού οσίου Λουκά. 

Συνεδρία 52α της ΙΟ’Ι^ Δεκεμβρίου 1932. 

Προεδρεία τον τακτικόν Προέδρου τής 'Εταιρείας κ. Κ. Δυοβοννιώτον. 

Ό εταίρος κ. Τ Συκουτρής έκαμεν άνακοίνωσιν μέ θέμα: «άγνωστοι 

συγγραφαί τού ιστοριογράφου Λέοντος τού Διακόνου». Ό κ. Συκουτρής, άνα- 

πτύξας δι’ όλίγιον δσα γνωρίζομεν περί Λέοντος τού Διακόνου, έκ τού ιστο¬ 

ρικού του έργου, άνεκοίνωσε τό περιεχόμενον ανεκδότου εγκωμίου αύτού εις 
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Βασίλειον τον Β' περιεχομένου εις Βαροκκινόν κώδικα, και συνταχθέντος, 

οπο)ς έζήτησε ν’ απόδειξη, κατά τα πρώτα έτη τής βασιλείας αυτού αμέσως 

μετά τό 985, άποσκοποΰντος δέ νά στηρίξη την δημοτικότητα του νεαρού 

βασιλέως. Κατόπιν ό ομιλητής διέλαβε περί 23 επιστολών τής εποχής εκείνης 

έκδεδομενών εκ τών καταλοίπων του Σπ. Λάμπρου, υπό τό όνομα του 

Μητροπολίτου Συννάδων, τον όποιον εταΰτισε προς τον Λέοντα Διά¬ 

κονον, επί τή βάσει και άλλων ενδείξεων και χωρίου τίνος του Ανώνυμου συγ- 

γραφέως περί μεταθέσεων, άναφέροντος ιστοριογράφον Λέοντα Συννάδων 

τής εποχής τοΰ Βουλγαροκτόνου. Τέλος ανέλυσε τό περιεχόμενον τεσσάρων 

μόνον επιστολών, αί όποΐαι προσθέτουσι σπουδαιότατα νέα στοιχεία ιστορικά 

περί τής εκκλησιαστικής πολιτικής του Βασιλείου. 

Συνεδρία 53η τής 27V* Δεκεμβρίου 1932. 

Προεδρεία τον τακτικόν Προέδρου τής 'Εταιρείας κ. Κ. Δυοβοννιώτου. 

Ο εταίρος κ. φ. Κουκούλες εκαμεν άνακοίνωσιν μέ θέμα: «Κυνηγετικά 

εκ τής εποχής τών Κομνηνών, Αγγέλων καί Παλαιολόγων». Ό κ. Κουκούλες, 

στηριζόμενος εις τάς πληροφορίας, άς δίδουσιν οί συγγράφεις τής εποχής 

τών Κομνηνών, τών Αγγέλων καί τών Παλαιολόγων, προς δέ λαμβάνων 

ΰπ’ όψιν τάς έν χειρογράφοις και έργοις τής τέχνης καθ’ δλου εικόνας ως 

και πληροφορίας συγγραφέων μικρόν παλαιοτέροον τής εποχής ήν έξήτασεν, 

εδωκε σαφή εικόνα τών άφορώντων εις τά του κυνηγίου έν ταΐς Βυζαντι¬ 

νή χώραις από του ΙΒ' μέχρι τών μέσο^ν του ΙΕ' αϊώνος. 

Κατά την άνακοίνωσιν έξητάσθη ποιοι έλάμβανον μέρος εις τό κυνή- 

γιον, πώς ουτοι ένεδυοντο και πώς ώνομάζοντο, τίνα κυνηγετικά όργανα ή 

ζώα ε'φερον μεθ εαυτών (ίξόβεργα-δίκτυα-τόξα-ρικτάρια-βήναβλα-κΰνας- 

ιερακας - παρδαλεις κτλ.) ποτέ εξεκινουν καί πώς διετίθεντο κατά τό κυνήγιον. 

Μετά ταΰτα ό άνακοινών έξήτασε τά διάφορα είδη τής θήρας (θήρα 

πτηνών φδικών, μεγαλύτερων πτηνών, ώς περδίκων, τρυγονίων, όρτΰγων, 

γερανών κτλ.) Περί τής θήρας μάλιστα τών γερανών εκαμεν ιδιαίτερον λόγον, 

επί τή βάσει σχετικών εκφράσεων. 

Τέλος ό κ. Κουκούλες διέλαβε περί τής θήρας λαγωών, άλωπέκων, ελά- 

φων, αγριόχοιρων καί άρκτων συμπληρώσας τά ύπ’ αΰτοΰ λεχθέντα διά τής 

προβολής πολλών φωτεινών εικόνων λ 

1 Β?,. καί τοϋ παρόντος τόμου οελ. 3 καί έξ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Έν τή βιβλιογραφία σημειοΰνται όσα έγράφησαν κατά τό 1932 υπό Ελλήνων καί 

σχετίζονται μέ τόν υπό τής Εταιρείας έπιδιωκόμενον επιστημονικόν σκοπόν. Ταΰτα 

άναφέρονται ού μόνον εις τούς Βυζαντινούς, άλλα καί τούς μετά την άλωσιν χρόνους. 

Έπί τή ευκαιρία δέ ταύτη ή έκδίδουσσ. Επιτροπή παρακαλεΐ πάντα Έλληνα δημο- 

σιεύοντα σχετικός μελετάς, όπως άποστέλλη άντίτυπον αυτών προς τόν Γεν. Γραμμα¬ 

τέα τής Εταιρείας κ. Φ. Κουκουλέν εις Αθήνας, όδ. Μεθώνης 45. 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ — ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Α. Σ. Άφήγησις τοϋ ταξειδίου τοϋ Δοος Ίιοάννου Φραγκίσκου Οειιείΐ Οβτβπ. 

(Θρφκικά τόμ. 8 σ. 177 -180.) 

Α. Γ. [Άννίνου Γεωργίου]. Ή Σχολή τών Εύελπ ίδιον καί τών Ύπαξιωματικών. (Στρα¬ 

τιωτική Ήχώ έτ. Α' τεΰχ. 1 σ. 30-32.) 

Α. Κ. Α. Τό ιστορικόν τής ίδρύσεως τοΰ Π. Ναυστάθμου Σαλαμίνος. (Ναυτική 

Έπιθεώρησις τόμ. 23 ο. 162-176.) 

* » Ελληνικά πολεμικά πλοία άπό 1825 έως 1930. Σύντομος ιστορική 

έπισκόπησις αυτών. (Αυτόθι τόμ. 24 σ. 180-205.) 

Άγγελάκι Έμμ. Ό Διονύσιος Σο?^ωμός. (Ίόνιος Ανθολογία έτ. 6 σ. 61-64.) 

* » Ό Γενίτσαρος Πιλαβάς. (Μύσων τόμ. Α' σ. 75-78.) 

» - » Ή έν Σητείρ. Μονή Αγία Σοφία. (Αυτόθι σ. 79-88.) 

» * Ή έν Σητεία έπανάστασις του 1897. (Αυτόθι σ. 154-162.) 

» » Ή εν Σητεία έπανάστασις τοΰ 1889 καί τά προκαλέσαντα αυτήν αίτια. 

{Αυτόθι σ. 166 -174.) 

Άγγελή Κ. Τό Τσοτύλιον. (Ήμερολ. Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη 1932 σ. 137-144.) 

Αδαμάντιου Άδ. Ή σημερινή Λογοτεχνία μας καί ή έξέλιξίς της έν τφ μέλλοντι. (Εργα¬ 

σία έτ. 3 σ. 19 - 20.) 

» » Ή δημιουργία τοΰ Μυστρά έκ τής Λακεδαιμόνιας. (111° οοη§Γβδ ϊπΐεΓ- 

η3.ίϊοη8.1 <36 όνζαπίίποΐο^ίε ρ. 161 -162.) 

Ά·&ανασιάδον Κ. Τά βαφτίσια. (Ήμερολ. Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη 1932 σ. 59-61.) 

’Α&ανασοπ.ονλου Θ. Παραδόσεις Καλλιπόλεως περί Καλλικαντζάρων. (Λαογραφία τόμ. 

10 σ. 575-577.) 

» » Είδη τινά καταδέσμων. (Αυτόθι 578-579.) 

Άλιβιξάτον Μπάμπη. Αί Κοινωνικαί Ασφαλίσεις, τό κράτος καί ή γεωργία. (Άρχειον 

οικονομικών καί κοινωνικών Επιστημών τόμ. 12 σ. 161- 194.) 

'Αλιμηέρτη Σωτηρίας. ΑΙ ήρωΐδες τής Έλλην. Έπαναστάσεως. Άθήναι 1933 Σελ. 483. 

' Αλκ. Ό Δημήτριος Κορομηλάς καί ό «Άγαπητικός τής Βοσκοπούλας». 

(Εργασία έτ. 3 σ; 608 - 609.) 
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Άμάντου Κ. 'Ρήγας Βελεστινλής. {Ελληνικά έτ. Ε' σ. 39 - 60.) 

» » Μαρδαΐται. (Αυτόθι σ. 130- 136.) 

* » Κορασοδρόμος. (Αυτόθι α. 210.) 

» » Ταμισάς — Κασσυματάς. (Αυτόθι σ. 220.) 

» * Τοπωνυμικά Μάνης. (Αυτόθι σ. 220 - 222.) 

» 1 Ιστορία τής Μαρκάδας. (Ημερολόγιου τής Μεγάλης Ελλάδος 1932 

σ· 6ό - 68.) 

» » Μακεδονικά Σημειώματα. (Νέα Εστία έκτακτον τεύχος σ. 64-72.) 

» * Γοτθογραϊκοι — Γοτθογραικία. (Ελληνικό τόμ. Ε'. σ. 306.) 

* » Βέσσα — Βήσσα. (Αυτόθι σ. 334). 

» * Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ό έξ απορρήτων (1641-1709). (Αυτόθι 

σ. 335-350.) 

2 * Σκλάβοι, Σκλαβησιάνοι και βάρβαροι (Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά 

έτ. 7 σ. 331 -339.) 

Άναγνωστοπούλου Γ. Ή κρίσιμος μάχη τοϋ μεσαίωνος μεταξύ Ελλήνων καί Φράγκων 

(1205 μ. X ). (Λακωνικά τεΰχ. Α' σ. 50-59.) 

» * Κρεββαταδες καί Λακεδαίμων. (Αυτόθι σ. 173 - 291.) 

Άνδρεάδη Ίοιάν. Άρχιμ. Χϊοι ΜητροπολΤται Θράκης. (Θρακικά τόμ. 3 ο. 36-40.) 

* » Σημειώσεις συμπληρωματ. περί Δωροθέου Πρωίου. (Αυτόθι σ. 41 -43.) 

Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα περί τής έν Χίω εξαρχίας Πυργίου, 

Βολισσοΰ καί Ψαρρών. (Ελληνικά ετ. Ε' σ. 61 -68.) 

Άνδρεοπονλον Άργνρ. Μακεδονικός χορός Καπουτζήδων. (Λαογραφία τόμ. 10 σελ. 

501-502.) 

Ανδριώτη Ν. Περί τό «Γλωσσικόν Ίδίίομα τής "Ιμβρου*. (Νέα Εστία ετ. Τ' τόμ· 

11 σ. 153-154.) 

* » Καταδίκη. (Αυτόθι σ. 378.) 

Άννΐνον Γ. Ό Δ. Καμπούρογλους Φαλαγγίτης. (Στρατιωτική Ήχώ έτ. Α' τεΰχ. 4 

σ. 5-6.) 

'Αννίνον Μπάμπη. Αί στολαί του τακτικού στρατού. (Στρατιωτική Ήχώ έτ. Α' τεΰχ. 4 

σ. 22- 23, τεΰχ. 5 σ. 13-14.) 

Άντωνιάδη Σοφίας. Ή περιγραφική στην Άλεξιάδα. Πώς ή "Αννα Κομνηνή βλέπει καί 

ζωγραφίζει πρόσωπα καί χαρακτήρες. (Ελληνικά τόμ. Ε' σ. 255 276.) 

Ανωνύμου. Αυτόγραφος βιογραφία ναυάρχου Γ. Δ. Σαχίνη. (Ναυτική Ελλάς έτ. Δ' 

σ. 994-997.) 

» » Οί επιστημονικοί όροι έν τη Ελληνική. (Έπιστημολόγος έτ. Α' σ. 4-8, 

19 - 23, 36 - 42, 50 - 51, 65 - 68, 86 - 89, 137 -139.) 

* * Ανέκδοτος Επιστολή τοΰ περικλεούς Γερμανού Έλληνιστοΰ Έρμά- 

νου. (Αυτόθι σ. 59-60.) 

» » Ή Βυζαντινή Μουσική. (Αυτόθι σ. 84-86.) 

» * Πώς έωρτάσθη τό πρώτον ή εθνική εορτή. (Στρατιωτική Ήχώ έτ. Α’ 

τεΰχ. 1 σ. 17 -18.) 

» * Τό κράτος προ εκατό ετών. (Αυτόθι τεΰχ. 4 σ. 7-8 τεΰχ. 5 σ. 16.) 

» » Ό Κολόκοτρώνης καί οί Γάλλοι. (Αυτόθι τεΰχ. 4 σ. 13 - 14.) 

» » Κατάλογος των διατελεσάντων Υπουργών επί τών Στρατιωτικών άπό 

τής συστάσεως του κράτους καί εντεύθεν. (Αυτόθι σ. 21- 22.) 

» * Πώς έβλεπεν ό Κοραής τήν Γαλλικήν έπανάστασιν. (Στρατιωτική Ήχώ 

τεΰχ. Τ' σ. 19 - 20.) 

» » Ιστορικόν σημείωμα περί τών κινήσεων τοϋ ήμετέρου στόλου κατά 

Άννΐνον Γ. 

Ανωνύμου. 
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τήν έπανάστασιν τοΰ 1821. (Ναυτική Έπιθεώρησις τόμ. 23 σ. 295-301 

Έκ τής «Ναυτικής Έπιθεωρήσεως» τοΰ 1897.) 

Ανωνύμου. Νικόλαος Γερμανός· βιογραφίαί (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον ετ. Η' 

σ. 81-82.) 

» * Τουρκικό θέατρο στην Ελλάδα. (Θεατρικά χρονικά τοϋ 1931 σ. 47-56.) 

» » Παναγιώτης Καλογερόπουλος. (Πυθαγόρας - Ι’νώμων τόμ. Α' σ. 23-25.) 

» » Ό αποχαιρετισμός τοΰ Ναπολέοντος (1815). ('Ραδάμανθυς έτ. 17 τεύ¬ 

χος 6. σ. 6.) 

» * Ή ογδοηκονταετήρίς τοϋ κ. Δημητρίου Καμπούρογλου. (Ελληνική 

Έπιθεώρησις έτ. 26 τεΰχ- 301 σ. 13.) 

'Ατζοατολίδον Κ. Μυρτίλον. Περί τής γλώσσης τών Θρρκών. (Θρακικά τόμ. 3 σ. 181-235.) 

Άρβαπτάχη Γεώργιον. Ή Τραγωδία τής Μαριάμνης. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 

Ελλάδος 1932 σ. 337 - 346.) 

ΑΓν&ηίίαία'ε Εηιρίποετηεηί άε Οο1§Όί1ι& εΐ άυ 3ι δέραίοτε. {111° εοη^τέδ ίηίθΓ- 

η&ίΐοηπΐ άε όγζειιΐϊποΐο^ΐε ρ. 100-101). 

Άρβανιτοπούλον Αποστόλου. Ποΰ έκειτο ό βωμός τοΰ «Άγνωστου Θεοΰ* ; (Έφημερίς 

«Πολιτεία» 17 Μαρτίου 1932.) 

ΑΓ^βηίΐ ΡΗΗ. ΤΙιε :π333&ογο5 ο£ 01ιίθ3 άεΒοτϊόεά ϊπ εοηίεηιροΓ3.Γ3Γ άΐρίοτηβ-ΐίε 

Γβροτίδ. Ε(1. ννΐΐΐι &η ίπίτοάποΐίοη Ιοίι Ε3.110. ΤΙιέ Βοόόεν Ηεαά 

Είά. 1932 8ον σ. 242+ΧΧΧΐν. 

Άργνροπούλου Γιάγκου. Άπ. Μαμμέ/νης. 'Ο ποιητής καί τό έργον του. Αθήνα 1932 

σελ. 24. (Άνατύποισις έκ τής «Κριτικής Μελέτης».) 

Άσιτρέα Γ. Άλεξανδρής Ραφαλχάς. (Ναυτική Ελλάς έτ. Δ' άριθ. 40 σ 979-980.) 

Β. Κωνοτ. Ό Ναός τοϋ Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου. (Ελληνική Έπιθεώρη- 

σις έτ. 25 σ. 130 ) 

Βαϊάνου X. Πώς κατασκευάζονται οί Ανατολικοί τάπητες. (Εθνικός Κήρυξ τόμ. 

18 τεΰχ. 10 ο. 22-25.) 

Βάλσα Μ. Τό Βυζαντινό Θέατρο. (Ίόνιος Ανθολογία έτ. 6 σ. 96 - 148 - 153.) 

Βαμβακίδη Γιορβάνη. Λαογρ,αφικά τής Οίνόης τοϋ Πόντου. (Μοΰσαι έτ. 40 αριθμός 

903 ο. 1 - 2). 

Βασδραβέλλ-η Ίωάν. Τό διεθνές έμπόριον άπό τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι τών 

νεωτέρων. (Ήμερολ. Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη 1932 σ. 81-84.) 

Βασίλειον Γιάν. Δημ. Γ. Καμπούρογλου. ('Ρυθμός έτ. Α' τεΰχ. 2 σ. 71-72.) 

Βέη Ν. Νικήτα Σταματελοπούλου ή Νικηταρά Απομνημονεύματα αυτοσχέδια 

έκ καταγραφής Γεωργίου Τερτσέτη. (Ελληνικά έτ. Ε' σ. 69-90). 

» » Ό Καμπούρογλους ώς ιστορικός. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμ. 12 σ. 1129- 

1131.) 

Βείεΐΐε X.. 3υτ 13 ςπίΐυτε άεε Ιείίτεβ βτεοςιιεε οΐιεζ Ιεκ^ιπίε άε Βγζαηεε. (ΙΙΙο 

οοη§τε8 ϊπί6ΓΠ3(ίοιΐ3ΐ άε ό>·ζ3ηίίηο1ο§με ρ. 111 - 113.) 

Βελλιανΐτον Θεοδώρου. Ό πρώτος Έλλην Μυθιστοριογράφος. (Τόνιος Ανθολογία 

έτ. 6. σ. 102 - 105.) 

» » Άπό τήν ζωήν τών μεγάλων Φιλελλήνων. Ό ιατρός του Λόρδου 

Βύρωνος. (Εθνικός Κήρυξ τόμ. 18 τεΰχ. 3 σ. 8-9.) 

» » Ελληνικόν δώρον εις τον βασιλέα Λουδοβίκον τον Α'. (Αυτόθι τεΰχ. 5 

ο. 14-15.) 

» » Ή μορφή τής βασιλίσσης Αμαλίας. (Αυτόθι τεΰχ. 9 ο. 6-7. 32.) 

» » Τά τρονγούδια τής Καλαβρίας. (Αυτόθι τεΰχ. 9 σ. 16-17.) 

Βύρωνος. (Εθνικός Κήρυξ τόμ. 18 τεΰχ. 3 σ. 8 - 9.) 
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Βερναρδάχη Γρ. Αί Άθήναι ώς πνευματικόν κέντρον κατά τόν Δ' αιώνα μ. X. (Νέα 

Εστία, Έκτακτον τεύχος σ. 16 -19.) 

Βερναρδάχη Δημ. Ό Ιστορικός συγγραφεύς Θεοφάνης δ Λέσβιος. (Νέα Εστία έτ. 7' 

τόμ. 11 σ. 356 - 359.) 

Βίου Στυλιανόν. Συλλογή Χιακών σκωπτικών ανεκδότων. (Λαογραφία τόμ. 10 σ. 464 - 

486.) 

Βλασσάχη Έμ. Κρητική Λαογραφία. Τό παραμύθι του λεπρού βασιληά. ('Ραδάμανθυς 

έτ. 17 άριθ. φ. 7 σ. 5 - 7.) 

Βλαστόν Πέτρον. Γλωσσική αντιστροφή. (Νέα Εστία ετ. 7' τόμος 12 σ. 1238-1241.) 

Βλαχογιάννη Γιάννη. Χριστούγεννα στο Μεσο?Λγγι. (Έφημ. Πρωία 25 Δεκεμβρίου 

1932 σελ. 9.) 

» Καραϊσκάκης. (Αυτόθι 1 -2 Ίανουαρ. 1933 σελ. 9.) 

Βογιατζίδον Ίωάννου. Ή κοινή γνώμη τών Σερρών επί Τουρκοκρατίας. (Μακεδονικόν 

Ήμερολόγιον 1932 σ. 33 - 38.) 

* » Έκτουρκισμός καί έξισλαμισμός Ελλήνων έν τοΐς Βυζαντινού; χρόνοις. 

(ΙΙΙβ οου§Γ68 ϋηίετπ&ίίοιίίΐΐ όο 5γζ3πΐίηο1ο§ίε ρ. 165- 167.) 

Βολονάχη Μιχαήλ. Ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήτο Ελληνική. (ΙΙΙβ Οοπ^τέε ϊιιίβτ- 

η&ίίοπ&Ι άσ όγζ&π1:ίπο1ο§Ϊ6 ρ. 320-330.) 

» * Ή Σημασία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως έν τή Τστορίφ τού κόσμου. 

Λόγος εκφωνηθείς έντολ.ή τής Συγκλήτου έν τή Αιθούση των τελετών 

τού Πανεπιστημίου τή 20ίι Μαρτίου 1932 κατά τόν επίσημον πανηγυ¬ 

ρισμόν τής Εθνικής Εορτής. Έν Άθήναις 1932. σ. 19. 

» » Λόγος κατά τάποκαλυπτήρια Ίω. Καποδίστρια. Έν Άθήναις 1932 

Σελ. 52. 

Βορέα Θεοφίλου. Ή Φιλοσοφική Όρολογία. (Έπιστημολόγος έι. Α' σ. 65 - 66.) 

Βουρβουριώτη Κλ. Οϊ Καλικάντζαροι. Παροιμιαι. (Ήμερολόγιον Θεσσαλονίκης 1932 

σελ. 295 - 298.) 

ΒοντιερίδηΉλία. Γραμματική τής δημοτικής γλώσσας. Αθήνα 1932 Σελ. 220. 

» » Κωστής Παλαμάς, Άθήναι 1932 Σελ. 23. (Απόσπασμα έκ τής Μεγ. 

Έλλην. Εγκυκλοπαίδειας τόμ. ΙΘ'. ο. 448 - 450.) 

» » "Αγνωστη συλλογή δημοτικών μας τραγουδιών. (Νέα Εστία έτ. £Γ' 

τόμ. 12 σ. 687 - 689.) 

Βρέκοσι Άριστ. Ή Όρθόδοξος Κοινότης τής Βενετίας. (Πολιτισμός τόμ. Α'σ. 676-678.) 

Βρίχου Θεοδώρου. Έλληνικαί διά?ι.εκτοι στή Νότιο Ιταλία. (Ίόνιος Ανθολογία ετ. 6. 

τεΰχ. 57-58 σ. 1 - 5.) 

Γαλάτη Στ. Τά οχυρωματικά έργα των Βυζαντινών καί των Ρωμαίων. (Πολιτισμός 

τόμ. Α' σ. 494 - 499.) 

» » Κτίσματα καί τοπωνυμίαι των Φράγκων καί Ενετών έν Έλλάδι. 

(Αυτόθι σ. 694 - 699.) 

Γατοπούλον Δ. Ιωάννης Καποδίστρισ,ς ό πρώτος Κυβερνήτης τής Ελλάδος. (Άθήναι 

1932 σ. 249.) 

» » Οί Κολοκοτρωναΐοι στή Ζάκυνθο. (Ίόνιος Ανθολογία έτ. 6. σ. 32-34.) 

» » Ό Σπυρίδων Τρικούπης στή Ζάκυνθο. (Ίόνιος Άνθολ. έτ. 6.116-117.) 

Γεδεών Μανουήλ. Άποσημειώματα χρονογράφου 1780- 1800- 1869-1913. Άναακόπη- 

σις έν όλίγοις τής κοινωνικής, πνευματικής, θρησκευτικής ζωής τού 

έν Ανατολή Έλλην. έθνους. Μέρος πρώτον. Έν Άθήναις 1932 Σελ, 176. 

* » Μέρος δεύτερον. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 177-852. 
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Γερμανού Μητροπολίτου Σάρδεων. Ή έν τή νήσω Πρώτη Ιερά Πατριαρχική καί 

Σταυροπηγιακή Μονή τής θείας Μεταμορφώσεως τού Σιοτήρος Χρι¬ 

στού. (Όρθοδοξία έτ. Ζ’ σ. 74-81.) 

Ή έν τή νήσφ Αντιγόνη Ιερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή 

τής θείας Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος Χριστού. (Αυτόθι σ. 112-116.) 

* Ή έν τή νήσφ Πριγκήπψ Ιερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή 

Μονή τής θείας Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος Χριστού. (Αυτόθι 
σ. 167-169.) · 

* » Δύο ανέκδοτα σιγίλλια. (Αυτόθι σ. 289 - 294.) 

* Γ Αί Ίεραί Μοναί τού Σωτήρος Χριστο.ΰ έν Πριγκηποννήσοις. Έν Κων- 

σταντινουπόλει. 1932 Σελ. 22. 

Γεωργιάδον Γεωργίου. Λαογραφία. Τό "Αντερον, δημώδες Κυπριακόν ασμα. (*Ραδά- 

μανθυς έτ. 17 άρ. φ. 8 σ. 10.) 

Γεωργιάδον Κ. Ό ποιητής Θεόδωρος Πρόδρομος. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1932 

σ. 207 - 218.) 

Γιαλονοη Άντώνη. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Πόλη 1932 σ. 16. 

Γιανναχονρον Ίωάν. Άπό τή Νεοελληνική Σύνταξη. (Νέα Εστία έτ. 7" τόμος 12 

σ. 715-716.) 

» » Ακόμη λίγα συντακτικά. (Αυτόθι τόμ. 12 σ. 1109 - ΠΙΟ.) 

Γιαννίδη Έλισ. Γλωσσικό πάρεργα. Γλώσσα καί ορθογραφία. Αθήνα 1932 Σελ. 127. 

Γιαννοπούλρν Πνρρου Ήττειρώτον. Ή Αιθιοπία άνά τούς αιώνας. (Πολιτισμός τόμ. 

Α'. σ. 371 -378.) 

Γιαννούλη Γ. Τά έθιμα τών άπόκρεω έν Σιατίστη. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1932 

σ. 152- 156.) 

Γιαννοντσου Ί. Ή παρά τό Άλιβέριον επιγραφή περί τών κτιτόρων τού ιστορικού 

ναού τού Όσιου Λουκά. (Έφημ. «Πρωΐα» 1. 1. 1933 σελ. 9.) 

Γχόλψη Ρήγα. Νεοέλληνες Λυρικοί. (Νέα Εστία έτ. 7' τόμ. 11 σ. 36-39.) 

Γληνου Δ. Ή σημερινή Λογοτεχνία μας καί ή έξέλιξίς της έν τφ μέλλοντι. (Εργα¬ 

σία έτ. 3 σ. 227 - 228.) 

Γχουρομίχου Γ. Τά Σερβία. (Ήμερολ. Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη 1932 σ. 193-197.) 

Γραμματάχη Ν. Κρητική Λαογραφία.Ό άφορισμός. (^Ραδάμανθυς έτ. 17 τεΰχ. 8 σ. 11.) 

Γραμματοπονλου Γ. Ίστορικαί μελέται επί τής στενογραφίας.Έν Άθήναις 1932 Σελ. 23. 

Δ· Φ Ι Τό εργον τού Ψυχάρη καί οί θαυμασταί του. (Έπιστημολόγος έτ. Α'. 

σ. 128 -129.) 

Δανιηλίδη Δημοσ&ένονς. Ή γεωγραφική όντότης του νέου Ελληνισμού. (Άρχεΐον 

οικονομικών καί κοινωνικών Επιστημών τόμ. 12 σ. 303-324.) 

Οαεεαίαβιΐε Αρ. Οθγρτε Ηοΐΐόηίφίε & ίπινβΓΒ ςιι&Γ&ηίε δΐόοΐοε ά’ Ηίεΐοίτε. ΑΛέιιεε 
1932 σ. 22. 

Δεδεδήμον Π. Από την εισβολήν τού Ιμβραήμ Πασσά εις Λακεδαίμονα. (Λακωνικά 
Τεΰχ. Α'. σ. 60 - 62.) 

Δένδια Μιχαήλ, Σκοποί καί βάσεις τής Βαλκανικής κινήσεως. (Εργασία έτ. 3 σ. 11 -12, 

119 -120,230-231,313-314.) 

Δημητρίον Χρυσοστόμου Άρχιμ. Αί τρεις μεγάλαι ίστορικαί μοναί Αίγιαλείας καί 

Καλαβρύτων. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 24. 

Διαλέξεις '■ τής Εθνικής Έκατονταετηρίδος 1830 -1930. Άθήναι 1932. [Σύλλογος 

προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων άριθ. 64.] 

Δονχα Στρατή. Γιαννούλης Χαλεπός. Ιστορικά του καί Ανέκδοτα. (Πολιτισμός τόμ. 

Α'σ. 652- 660.) 
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Δονκα Στρατή. Μετέωρα. (Πολιτισμός τόμ. Α' σ. 772-778.) 

Δραγάτση "Ιάκωβον. Ό Νικόλαος Χρυσόγελος ό Σίφνιος μέγας διδάσκαλος τοϋ 

Γένους. Έν Άθήναις 1982. Σελ. 19. 

Δρόσον Δημ. Ή πολιτική έξέλιξίς τής Αλβανίας. (Ήμερολόγιον τής Μεγά?.ης Ελλά¬ 

δος 1932 σ: 183 -190.) 

Εγκυκλοπαίδεια Μεγάλη 'Ελληνική. Τόμ. 18 Ν — ’Όπτησις, 19 Όπτική — Περιηγού¬ 

μαι, τό περιήλιον — Ραβέννα. Άθήναι 1932. 

Ειρηναίον Κ. Αγροτικός πολιτισμός, σύγχρονος ηθογραφία. Αθήναν 1932 Σελ. 159. 

[Έλεν&ερονδάκη Κ.] Παγκόσμιος Ιστορία τόμ. 1. Έν Άθήναις, [1932] σελ. Τεε-Η^-γ"· 

Ένισλείδον Χρ. Άπό τά μνημεία τής ιστορίας Γρεβενών. Ή Εκκλησία Γρεβενών. 

Επίσκοποι καί Μητροπολΐται. (Ήμερολ. Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη 

1932 σ. 125-128.) 

Εναγγελάτον Νιόνιας. Ή συμβολή του Μεσολογγίου εις τά Ελληνικά Γράμματα 

(«Μεσολόγγιον*· 31 Ιανουάριου.) 

Εναγγελίδον Τρνφωνος. Ανέκδοτον “Εγγραφον έκ Σφακίων. (Μύσων τόμ. Α' σ. 39-40.) 

* * Σχολεία Κρήτης (Αυτόθι σ. 41-48.) 

» ■> Πατριάρχου Αλεξάνδρειάς Γερασίμου τοϋ Σπαρταλιώτου Αινίγματα. 

(Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 Αναμνηστικός σ. 281-298.) 

Ενστραζιάδον Σωφρόνιόν πρώην Αεοντοπόλεως. Ό όρκος τών άνωτέρων υπαλλήλων 

τοϋ Βυζαντινού κράτους κατά τούς χρόνους Ιουστινιανού τοϋ Μεγά¬ 

λου. (Τωμανός ό Μελφδός τόμ. Α' σ. 14-15.) 

» » Εστεμμένοι ύμνογράφοι. Θεόδωρος Δούκας ό Λάσκαρις. (Αυτόθι 

σ. 117-121.) 

» * Οι έν Βυζαντίφ μεγάλοι καί καταστρεπτικοί σεισμοί. (Αύτ. σ. 121 -126.) 

* » Διδάσκα?.οι τοϋ Γένους. Α' Ευγένιος Ίωαννούλιος, Β' Αναστάσιος ό 

έξ Άγραφων ό Γόρδιος, Γ' Άθανάσ. Ιερομόναχος. (Αυτόθι σ. 129 -153.) 

* » Πατριάρχων Γράμματα- {Νέα Σιών τόμ. 27 σ. 535-542, 561 -569, 

625 - 633.) 

Ζακνϋ-ηνον Δ. Ανέκδοτα Πατριαρχικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας. 

(Ελληνικά έτ. 5 σ. 175-204.) 

» » Ανέκδοτα περί Μιχαήλ Φουρμόν. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Έλλά- 

δος 1932 σ. 119-125.) 

» » Τό κτηματολόγιον τής Λατινικής Επισκοπής Κεφαλληνίας καί Ζακύν¬ 

θου κατά τον ΙΓ' αιώνα. (Ελληνικά τόμ. Ε' σ. 323 - 333 ) 

Ζαννέτον Φίλιον. Περί Γεωργίου Γεμιστού ή Πλήθωνος. (Λακωνικά Τεϋχ. Α' σ. 69-80.) 

» » Ζαχαρίας Μπαρμπιτοιώιης (1759 -1805). (Αυτόθι σ. 83-171.) 

Ζέγγελη Καί της. Μία έπισκέπτρια στήν Ελλάδα τοϋ 17ου αίώνος (Έλληνϊς έτος ΙΒ' 

σ. 169-171.) 

Ζεαο-Λε/Λ. Εε ίσο Οτέ^εοίε εΐ Ιεε &ΠΠ65 & ίειι άεε όγζ&ηίϊηδ. (Βυζάντιον τόμ. 7 

σ. 265-286.) 

» » ϋβε &ΓΓπεδ 3 ίου (πυροβόλων) άεε ί^ζειιΐίιΐδ. (ΙΙΙε Οοη^τέδ ίπΐεπιε- 

ΐΐοηαΐ άε 1>γζ3ηίΐηο1θ£ίε ρ. 205-206.) 

Ζερβόν Ί. Ή σημερινή Λογοτεχνία μας καί ή έξέλιξίς της εν τφ μέλλοντι. (Εργα¬ 

σία έτ. 3 σ. 133.) 

» * Ό Καμπούρογλους ως λογοτέχνης. (Νέα Εστία έτ. τόμ. 12 σελίς 

1133-1137.) . .. 

Ζερβόν Σκ. Συμβολή είς την ιστορίαν τής Ιατρικής τών Βυζαντινών. (III6 οοιι- 

§Γ05 ΐηϊΟΓπαΐίοπεΙ (Ιο 6γζίΐηΙ;ϊηοΙο«;ϊε ρ. 348-362.) 
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Ζονμπονλίδη Κ. Θ· Τστορία καί έξέλιξίς τοϋ λιμένος Πειραιώς. (Έν Πειραιεϊ 1932 

Σελ. 63.) 

Ζνμβραγονδάκη Μαρίας. Αί γυναίκες είς τήν Λαογραφίαν. ('Ραδάμανθυς ετ. 17 τεϋχ. 

12 σ. 5 - 7.) 

Ζωγράφον Δημ. Έπιστολαί έξ Άγιου “Ορους. (Ελληνική Έπιθεώρησις έτ. 25. τεϋχ. 

291 σ. 37 - 40, τεϋχ. 293 σ. 74 * 75, τεϋχ. 295 σ. 105 - 7, τεϋχ. 297 

σ. 135 - 137, τεϋχ. 800 σ. 166 -168, τεϋχ. 302 σ. 24 - 26.) 

Ζωγράφον Ευγενίας. Τό περιοδικό μου. (Ελληνική Έπιθεώρησις έτ. 25 τεϋχ. 294 

σ. 90 - 93.) 

Ζωγράφον Παντελή. Βυζαντινά Αγριολούλουδα. Νέα Ύόρκη 1932 Σελ. 58. 

Ζώη Λεωνίδα. Ή Παμφ?<.ετογραφία έν Ζακύνθφ (έτ. 40 άρθ. 881-882 (1931) σ. 2-4, 

άριθ. 883-884 (1932) σ. 3, άριθ. 885 σ. 1-2, άριθ. 886 σ. 2, άρθ. 887 

σ. 2, άριθ. 888 σ. 2, άριθ. 889 σ. 1 - 2, άριθ. 890 σ. 2, άριθ. 891 σ. 2-3.) 

άριθ. 892 σ. 1-2, άριθ. 894 σ. 2, άριθ. 896 σ. 2 - 3, άριθ. 901 σ. 4, 

άριθ. 902 σ. 2, άριθ. 903 σ. 2-4.) 

» * Σονέττο είς τόν Δη μητριόν Μάρκου Μπότσαρην. (Ίόνιος Ανθολογία 

έτ. 6. σ. 59 - 61.) 

» » Τιμάρια έν Ζακύνθφ. (Αυτόθι σ. 154-158.) 

» » Αγώνες Έπτανησίων υπέρ τής ένώσεως. ('Ραδάμανθυς έτ. 17 άριθ. φ. 1 

» » σ. 11 -12, φ. 2 σ. 11 -12, φ. 3 σ. 12 -13, φ. 4 σ. 10-11, φ. 5 ο. 10 -11, 

φ. 6. σ. 10. φ. 7 σ. 10. φ. 8 σ. 10 -11. φ. 9 σ. 11 -12. φ. 10 σ. II -12. 

» » Ή άμνηστεία επί Βενετοκρατίας. (Νέα Εστία έκτακτον τεΰχος σ. 77-79.) 

* » Τρία Μετόχια τοϋ Σινά έν Ζακύνθφ. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 

Αναμνηστικός σ. 144 -150.) 

* * Ανέκδοτα Ιστορικά σημειώματα. Κρήτη - Ζάκυνθος. ('Ραδάμανθυς 

έτ. 17 τεϋχ. 12 σ. 8 -10.) 

8 8 Προς τόν Αδαμάντιον Κοραήν έπιστολή ανέκδοτος. (Αυτόθι τεϋχ. 

17 σ. 10.) 

Ζώντου Α. Γιάννης Τσακασιάνος. Ό άνθρωπος καί ό ποιητής. Άθήναι 1932 

Σελ. 79. 

Θεοτόκη Σπνρ. Κατάλογος χειρογράφων τής Εθνικής βιβλιοθήκης τοΰ αγίου Μάρκου 

έν Βενετίφ κατ’ επιλογήν έκ τής VI καί VII Ιταλικής σειράς. Έν 

Άθήναις 1932 Σελ. 136- 

* » Κατάλογος χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τοϋ αγίου Μάρκου 

έν Βενετίφ. (Ελληνικά έτ. Ε' σ. 17 -38.) 

» » Ή εθνική συνείδησις τοΰ Καποδιστρίου καί ή Ελληνική γλώσσα. 

(Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών τόμ. 7 σ. 130-142.) 

» 8 Ένα επεισόδιο τοΰ Μοροζίνη στήν Κέρκυρα τό 1695. (Ήμερολόγιον 

τής Μεγάλης Ελλάδος 1932 σ. 495-512.) 

ΤΗάοίο!ίΐ& 8ργν. ΙΑ Ιίηϊοη άβε ραϊδδ&ηοεδ ΜέάΚεηταηέεηηεδ βη οοηιηιεηεεηιεηί άιι 

XIV® εΐέοίε εοπίτε Ιεε Τιιτοδ. (III® εοη^τέδ ίαίεΓΠ&ΐΐοηδΙ άε όγζαη- 

Ιϊχιο1ο§ίε ρ. 149 -150.) 

Θεοφανίδον Ί. Περί τήν εποποιίαν τοϋ Μεσολογγίου- (Ναυτική Έπιθεώρησις τόμ. 

23 ο. 106 - 108.) 

» » Ιστορία τοΰ Ελληνικού Ναυτικού. Σεπτέμβριος 1824- Απρίλιος 1826. 

Νεόκαστρον - Καφηρεύς - Άλεξάνδρεια-Μεοολόγγιον. Έκδοσις *Ναυτι- 

κής Έπιθεωρήσεως», Άθήναι 1932 Σελ. 516-ρνΐΙΙ. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, £τος Θ', 31 
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Θρύλου ν Αλκή. "Ελληνες διηγηματογράφοι. Κώστας Κρυστάλλης. (Νέα Εστία έτ. ν' 

τόμ. 11 σ. 62-68, 125-130.) 

» » Αργυρής Έφταλιώτης. (Αυτόθι τόμ. 12 σ. 735-741. 812-816 ) 

» » Ιωάννης Κονδυλάκης. (Αυτόθι τόμ. 12 σ. 1071 - 1077, 1163- 1169.) 

* Ιεζεκιήλ Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, Ό Αύτοκράτωρ Ιωάννης 

* » Παλαιολόγος ό Η' εις Μεΰώνην. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 

Αναμνηστικός σ. 151-155.) 

* * Σύντομος Έκθεσις των πεπραγμένων τής Μητροπόλεως Θεσσαλιώτι¬ 

δος. (Άθήναι 1932. Σελ. 1δ.) 

* » Ό επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος. (Θεολογία τόμ. 10 σ. 140-142.) 

» - Ό έθνομάρτυς Φιλόθεος, Επίσκοπος Σάλωνων. (Αυτόθι σ. 230-282.) 

> » ΟΙ κτίτορες τής ιεράς Μονής Βλασίου των Άγραφων. (Ελληνικά έτ. 
Ε' σ. 205 - 209.) 

* » Ιωάννης ό Θηκαράς Μοναχός. (Νέα Σιών τόμ. 27 σ. 283 · 285.) 

» » Ήγο Αρχιεπίσκοπος Φαναριού και Νεοχωρίου ό Ίερομάρτυς Σεραφείμ. 

(Άνάπλασις έτ. ΜΕ' σ. 231 - 233.) 

'Ιερο&έον μητροπολίτου ΙΙαροναξίας. "Εγγραφον τοΰ Οίκ. Πατριάρχου Θεολήπτου 

περί τοΰ ναοΰ τής Έκατονταπυλιανής. (Εκκλησία τόμ. I. σ. 76.) 

'Ιοηγόνη Άντ. Δύο ιστορημένα χειρόγραφα. (Νέα Εστία έτ. <Γ' τόμ. II σ. 458-460.) 

Ιωακείμ μητροπολίτου Κοζάνης. Έπί των πτερύγων τοΰ πεπρωμένου. (1821-1912- 

1922,) (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον έτ. Η’ σ. 201 - 206.) 

Ιωάνναν Γεωργ. Κασιώτικο ήθογραφικό διήγημα. (Ταδάμανθυς έτ. 17 τεΰχ. 5 σ. 5-6.) 

Ίωάννον II. Κυκλαδικά. /Ελληνικά ετ. 5 π. 211 -219.1 

Καββαδΐου Α. 

’Ιωάννον II. Κυκλαδικά. (Ελληνικά ετ. 5 σ. 211-219.) 

’Ιώσηφίδου Σ. Περί την έρευναν τής φυλετικής προελεύσεως των Τούρκων. (Πολιτι¬ 

σμός τόμ. Α'. σ. 768-771.) 

Κ. Β. Ιωάννης Γεννάδιος. (Ελληνική Έπιθεώρησις έτ. 25 τεΰχ. 300 σ. 171.) 

Καββαδΐου Α. Αί σχέσεις ήμών μετά των Αίθιόπων. Μηχρόπολις Άξώμης. ('Ραδά- 

μανθυς έτ. 17 τεΰχ. 2 σ. 8 -10.) 

Καιροφύλα Κώστα. Ή Ζάκυνθος κατά τό έτος 1760. (Ίόνιος Ανθολογία ετ. 6 σ. 65-68. 

’ * Ή Ζάκυνθος κατά τό 1831. (Αυτόθι σ. 128 -129.) 

* 8 Ίστορικαί σελίδες Ζακύνθου. Τά Στροφάδια. (Αυτόθι σ. 164-166.) 

* ο Ιστορικά Σημειώματα Ζακύνθου άπό τά Βενετικά Αρχεία. (Αυτόθι 
σ. 167.) 

* * Ιστορικά Σημειιόματα. Άρχοντας Άγιος. (Νέα Εστία έτ. Τ'τόμ. 11 

σ. 415-419.) 

» » Μεσαιωνικοί Ούρανοξύσιαι. (Αυτόθι τόμ. 12 σ. 932-933.) 

™ * 0 Προίκες καί γάμοι προ ενός αϊώνος. (Αυτόθι τόμ. 12 σ. 1035-1036.) 

’ » Τά βάσανα τών Εβραίων. (Νέα Εστία έκτακτον τεύχος σ. 44-46.) 

» » Ή Ζάκυνθος, όπως την είδαν οί περιηγηταί. (Ήμερολόγιον τής Μεγά- 

Κ » λης Ελλάδος 1932 σ. 155-180.) 

* * Στα μαύρα χρόνια τής σκλαβιάς. Ελληνικοί παροικίαι εις την Ουγγα¬ 

ρίαν. (Ήμερολ. Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη 1932 σ. 41 - 43.) 

* * Γεράκης ό Κεφαλλωνίτης Κυβερνήτης τοΰ Σιάμ. Άθήναι 1932 

Σελ. 106. 

» * Αί τραγικώτεραι δίκαι τοΰ κόσμου. Άθήναι 1932 Σελ. 215. 

Κακοόρη Χαρ. Ο Κεφαλήν σατυρικός Άνδρέας Λασκαράτος καί τό έ'ργον του. («Νεο- 

λόγος» Πατρών 6 Ιουνίου). 
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Κακριδή Ίωάν. Τό παραμύθι τοΰ Μελεάγρου. (Λαογραφία τόμος 10 τεύχος. Γ' - Δ' 

σ. 487 - 500.) 

» » Τό θέμα τοΰ δαυλού στα Αίτωλικά παραμύθια. Αυτόθι σ. 579. 580.) 

Καλιτσουνάκι Δημητρίου. Νικόλαος Γουναράκης (1853- 1932). Άρχεϊον οικονομικών 

καί κοινωνικών επιστημών. (Αυτόθι σ. 249 - 250 } 

* » Σωτήριος Δ. Βεζανής. (1875 - 1932.) (Αυτόθι σ. 348-349») 

Καλλίστου 'Αρχιμ. Τό ζήτημα τής άνοικοδομήσεως τοΰ Π. Τάφου. (1867 - 1869.) (Νέα 

Σιών τόμ. 27 σ. 77 - 94.) 

Καλογεροπούλου Διονυσίου. Ιστορία τής άνά τάς Ελληνικός Χιόρας έλευθέρας τεκτο¬ 

νικής. Τεΰχος Α' 1740 -1872. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 24. (Άνατύπωσις 

εκ τοΰ Α' τόμου τοΰ Τεκτονικού Περιοδικού «Πυθαγόρας - Γνό)μθ3ν».) 

» » Αί προκηρύξεις τοΰ Αλεξάνδρου 'Υψηλάντου καί ή γνησιότης τής 

υπογραφής του. (Ελληνικά τόμ. Ε' σ. 293 - 305.) 

Καλ[ομοίρη] Μαν. Τό δημοτικό μας Τραγούδι. (Εργασία έτ, 3 σ. 1159.) 

Καμπέλη Ισαάκ. Ή ιδέα τής ελευθερίας εις την Εβραϊκήν ποίησιν. (Μακεδονικόν 

Ήμερολόγιον 1932 σ. 295-304.) 

Καμπούρογλου Δη μ. Περί τοΰ Ελληνικού Κωδικός 202 τής Βιβλιοθήκης Πετρουπό- 

λεως. (Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά τόμ. 7 σ. 285). 

» » Αί παλαιαί απαλλοτριώσεις χάριν άνασκαφής τών αρχαίων Αθηνών. 

(Παράρτημα Άρχαιολ. Δελτίου 1929 σ. 1 -28.) 

» * Βυζαντινοί Άθηναϊκαί Οικογένειαν. (III6 Οοη^τέδ ΐπΙεΓπαίΐοηειΙ άε 

1>γζίΐη(:ϊηο1ο£Ϊ6 ρ. 152 - 153.) 

·> » Μάννα καί κόρη. (Νέα Εστία "Εκτακτον τεΰχος σ. 20- 22.) 

Καραβία 'Ιπποχρ. Λευκάδιος Χέρν. Ό διάσημος Άγγλοϊόνιος Συγγραφεύς. (Ίόνιος 

Ανθολογία ετ. 6. σ. 114-116.) 

Καρακαλλινον Βασιλείου. Ιστορία αρχαιότατη περί οικοδομής τής άγιωτάτης του 

Θεού Μ. Εκκλησίας. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. Ιζ' σ. 23-33.) 

Κάσδαγλη Αλεξάνδρου. Θεοδώρου Προδρόμου ή Πτωχοπροδρόμου γα?»εομαχία ή γατο- 

ποντικομαχία. ’Εν Άλεξανδρείφ 1932. Σελ. 53. 

Οαεείιπαί/δ Ο/^&ο/γβ. Επ άίχίβιτιο νεχαίίοη άβ Γ επιρετεατ ΝίοέρΙιοΓε. (Βυζάντιον τόμ. 7. 

σ. 148-160.) 

[Καταπότη Μ.] Μύσων. (Μύσων τόμ. Α’ σ. 3 - 4.) 

» » Ανέκδοτα έγγραφα τής έν Σητείφ Κρήτης Μονής τής Κυρίας Άκρω- 

τηριανής, σήμερον Τοπ?^θΰ καλούμενης. (Αυτόθι σ. 4 - 39.) 

* » Εμμανουήλ Ν. Λελυμπάκης. (Μύσων τόμ. Α' σ. 48-54). 

» » Δωρητήριον 1814. (αυτόθι σ. 55 - 56.) 

» « Μονή Άγιου Νικολάου. (Μύσων τόμ. Α' σ. 59-62.) 

» » Ιστορικά Σημειώματα Μέσα Μουλιάνων Σητείας. (Αυτόθι σ. 62-63.) 

» » Άνδρέας Περτζιβάλης. (Αυτόθι σ. 64 ) 

» » Χειρόγραφον Βιβλιοθήκης Βουλής άρ. 70. (Αυτόθι σ. 132 - 143.) 

» » Άνδρέας Περτζιβάλης. (Αυτόθι σ. 145- 149.) 

- » Σητεία, — Αρχή τής Έπαναστάσεω; 1897. (Αυτόθι σ. 150 - 154.) 

» Εγκύκλιος διαταγή Σαλή Άγά τοπάρχου τών Επαρχιών Ίεραπέτρου 

καί Σητείας. (Αυτόθι σ. 163- 164.) 

» » Σφάκα Σητείας — Ιδιωτικά "Εγγραφα. (Αυτόθι σ. 164-166.) 

» » Σητεία. ’Ονόματα συνοικισμών, χωρίων, κωμών καί νήσων τής Επαρ¬ 

χίας Σητείας. (Αυτόθι σ. 197 · 201.) 
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[Καταπότη Μ] Ή οικογένεια Ζαγχαρόλων. (Αυτόθι σ. 206-208.) 

» » Ψήφισμα υπέρ Κρητών Αγωνιστών. (Αυτόθι σ. 209-210). 

» » Σητεία. Ή εις Στεφάνές επιδρομή των Τούρκων (1829.) (Αυτόθι σ. 212.) 

Κατοίμπαλη Γ. Κ. Παλαμική Βιβλιογραφία 1926- 1931. "Αθήνα 1932 Σελ. 64. 

Κεραμίδα Όλυμπίας. "Εθιμα, δοξασίες, δεισιδαιμονίες γιά τό παιδί από τή Στρώμνι- 

τσα. (Λαογραφία τόμ. 10 τεϋχ. Γ' - Δ' σ. 449 - 458.) 

Κεραμοπονλλου ' Αντ. Όρεστικόν "Αργος — Διοκλητιανούπολις—Καστόρια. (Βυζαντινά 

καί Νοελληνικά Χρονικά τόμ. 9. σ. 55-63 ) 

» ». Τό άρχαΐον όνομα τοϋ Σαραντοπόρου. (Ήμερολόγιον Δυτικής Μακε¬ 

δονίας τόμ. Α' σ. 67 - 69.) 

» » Αί άνασκαφαί τής Φλωρίνης. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1932 

σ. 289 - 290.) 

Κιλίμη Π. Οικονομική γεωγραφία τής Ελλάδος καί των γειτόνων της. Έν Άθή- 

ναις 1932 Σελ. 139. 

Κισκήρα Γιάννη. Ό ποιητής Μιχαήλ Γ. Πετρίδης. (Ελληνική Έπιθεώρησις έτ. 25 

τεϋχ. 291 σ. 41 -45, τεϋχ. 292 σ. 58- 59). 

Κλεάν&ους - Παπαδημητριού Μυρσίνης. Παιχνίδια μέτραγούδια. Άθήναι 1932 Σελ.552. 

Κοκαΐνου Διον. Ή Ελληνική Έπανάστασις. (Τόμος Β'. Άθήναι 1932 Σελ. 480, τόμ. Γ' 

Σελ. 448 καί Δ' Σελ. 448.) 

» » Ή σημερινή Λογοτεχνία μας καί ή έξέλιξίςτης έν τώ μέλλοντι. (Εργα¬ 

σία έτ. 3 σ. 101 -102.) 

Κόλια Γ. Ή μονή προφήτου Ήλιου Άμφίσσης καί τό άρχεΐόν της. (Ελληνικά 

τόμ. Ε' σ. 277 - 292.) 

Κόλλα Λίξας. Ένα ανέκδοτο γράμμα τοϋ Σολωμοΰ. (Νέα Εστία έτος Τ' τόμ. 11. 

σ. 431.) 

Κοντού Π. “Ιστορική έξέλιξις τής δασικής ιδιοκτησίας είς τήν Ελλάδα. (Μακεδο¬ 

νικόν Ήμερολόγιον 1932 σ. 83 - 88.) 

Κορδάτου Γ. Τά τελευταία χρόνια τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αθήνα 1932 

Σελ. 93. 

Κουγέα Σ. Έγγραφα τής Εθνικής Βιβλιοθήκης άφορώντα είς τήν άπαλλοτρίωσιν 

των έν Άΰήναις άνασκαπτέων αρχαιολογικών χώρων. (Παράρτημα 

Άρχαιολ. Δελτίου 1929 σ. 28 - 32.) 

» » Γκαΐτε καί Καποδίστριας. (Ίόνιος Ανθολογία έτ. 6. σ. 41 - 47.) 

» » Ό Γκαΐτε καί ή νεωτέρα Ελλάς. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμ. 11 σ. 621-631.) 

* » Βυζαντινή επιγραφή Λογκανίκου. (Ελληνικά τόμ. Ε' σ. 250 - 254.) 

Κουγιτέα Π. Ιστορικά. — Περί τής μεσαιωνικής πόλεως Λακεδαιμόνιας. (Λακωνικά 

Τευχ. Ά σ. 37 - 49.) 

Κονζη ’Αριστ. Περαιτέρω συμβολή είς τήν φαρμακολογίαν καί θεραπευτικήν των 

ξενώνων επί τή βάσει ένίων ανεκδότων κωδίκων. (III® οοη^τέδ ίπίετ- 

παίίοπ&Ι άβ 5νζαηΐϊπο1ο§ίβ ρ. 203 - 205.) 

» » Ή Ελληνική Συμβολή είς τήν Ιατρικήν. (Έπιστημολόγος έτ. Α' 

σ. 157 -159.) 

Κονκουλε Φαίδωνος. Ό Νικηφόρος- Έν Άθήναις ΑφΛΒ', Σελ. 133. 

» » Ό Άρχουν Καλόθετος. Έν Άθήναις 4">ΛΒ' Σελ. 102. 

* » Επίθετά τινα τής Θεοτόκου. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 

1932 σ. 431-444.) 

» » Εα οοίίίμτε οΐιεζ Ιεε όγζαπίίηε. (III® εοη§τέδ ίηΙβΓηαίίοηαΙ άε 

Ιίαοΐο^ίε ρ. 97 - 98.) 
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Κουρίλα Εύλογίου Λαυριώτου. Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίχης. (Θεολογία τόμ. 10 

σ. 233-249.) 
* » Θεόκλητος ό Πολυείδης καί τό Λεύκωμα αύτοϋ έν Γερμανίφ. Ό φιλελ¬ 

ληνισμός των Γερμανών. (Θρφκικά τόμ. 3 ο. 84-149.) 

, > Περί τοϋ Ίω. (III® ςοπ^τέδ ϊπίεπιαίίοιι&Ι άβ όγζαιιΐίηοΐο^ίε ρ. 129.) 

Κουρουκλη Εύϋ·. Κεφαλληνιακά έγγραψα τής Ενετοκρατίας. (Ελληνικά έτ. Ελσ. 91-106·) 

Κονρτίδου Κωνστ. Ή επιγραφή τοϋ χρυσοϋ δακτυλιδιού τοϋ χωρίου Έζερόβο. (Θρ<?- 

κικά τόμ. 3 σ, 72-83.) 

Κριαρα Μανόλη. Τετραπέρατος - Τετραπερασμένος. (Νέα Εστία έτ. ς' τόμ. 12 σ. 771-2.) 

Βλέπεσαι καί βλέπουσαι. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμ. 12. σ. 1108-1109.) 

Κριεζή Θεοδώρου. Ό Νικόλαος Παρίσης. (Τό μέλλον τής "Υδρας ετ. Α τεϋχ. 1 σ. 6 8.) 

Κτενιάδον Ν. Τό πρώτον έν Έλλάδι ποινικόν δικαστήριον. (Στρατιωτική Ήχώ έτος 

Α' τεϋχ. 1 σ. 12.) 
χ » Πώς άπενέμετο ή δικαιοσύνη επί Καποδιστρίου. (Αυτόθιτεϋχ. 2 σ- II.) 

, » Ή Μεσσηνιακή Έπανάστασις (1834). (Αυτόθι τεϋχ. 3 σ. 11-12, τεϋχ. 

4 σ. 11-12 τεΰχος, Τ' σ. 9-10.) 

, » Ιστορία τής Ελληνικής Χωροφυλακής (1833-1933)· Τεϋχ. Α' (1821- 

1835.) Παράρτημα. «Κήρυκος Δημοσίας Ασφαλείας». Άθήναι 1932 

Σελ. 95. 

Κνριακίδου Στίλτι. Καμαρώνω. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1932 σ. 523-527.) 

, , Ελληνική Παιδεία καί Χριστιανισμός. Λόγος πανηγυρικός ρηθείς 

τή 30τι Ιανουάριου 1932 έν τή μεγάλη αιθούση των τελετών επί τή 

εορτή των τριών Ιεραρχών. Έν Θεσσαλονίκη 1932. Σελ. 34. 

Κόρον Άχιλ. Ό Καμπούρογλους ώς δημοσιογράφος καί ώς άνθρωπος. (Νέα Εστία 

έτ. Τ' τόμ. 12 σ. 1138-1141.) 

Φιλολογία καί Τουρισμός. (Ελληνική Έπιθεώρησις έτ. 25 τεϋχ. 292 

σ. 54-56, τεϋχ. 293 σελ. 70-71, τεϋχ. 295 σελ. 102- 105, τεϋχ. 296 

σελ. 119-122.) 

Κωνσταντινίδον Αποστόλου. Άπό τήν Ιστορίαν τής Ζαγοράς — Πηλίου. Αδελφοί 

Ευστάθιος καί Γεώργιος Λαπάται. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 

Αναμνηστικός σ. 602 · 628.) 

Κωνσταντινίδον Κ. Ή Απολλωνία Σωζόπολις νΰν καλουμένη. (Θρφκικά τόμος 3 

σ. 150-171.) 

Κωνσταντοπούλον Κωνστ. Γεώργιος Μανιακής. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης “Ελλάδος 

1932 σ. 69-80.) 

Κωστή Νικολάου. Ή Εκκλησιαστική Μουσική καί ό Κ. Ψάχος. (Μουσικά Χρονικά 

ετ. Δ' σ. 111-312.) 

Κωτσίον Θεοδώρου. Βασίλειος Ρομφέης ό πρόδρομος τής έπαναστάσεως. (Μακεδονικόν 

Ήμερολόγιον 1932 σ. 77 · 80.) 

Λαγκάνη Ευστ. Περί τών επιθέτων τής Θεοτόκου. (Ίόνιος Άνθολογία^έτ. 6 σ. 75-76.) 

> „ Λαογραφικά επίθετα τής Θεοτόκου έν “Ρόδφ. (Αυτόθι σ. 105 -106.) 

Ααμπελετ Γεωργ. Αισθητική μελέτη. Ή γένεσις τής ομοιοκαταληξίας είς τήν ποιησιν 

καί ή σχέσις αυτής προς τήν μουσικήν. Άνακοίνωσις άναγνωσθεϊσα 

υπό τοϋ Ακαδημαϊκού Παύλου Νιρβάνα ενώπιον τής ολομέλειας τής 

Ακαδημίας 26 Μαΐου 1932. Άθήναι 1932 Σελ. 27. 

Ααμπίκη Δ. Χριστουγεννιάτικη ποίηοις τών ελληνοφώνων χωρίων τής Ελλάδος. 

(Έφημ. «Πολιτεία» 25. 12. 1932 σελ. 9.) 

ψ Ααμπουσιάόου Γ· 'Οδοιπορικον. (Θρι^χικά χόμ. 3 σ. 172-1<6·) 
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Ψ Λαμπουοιάδου Γ. Γλωσσάριο Άδριανουπόλεως. (Αυτόθι σ. 385-339.) 

Ψ Λάμπρον Σπυρ. Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας τόμ. Α’ τεΰχ. 1. Βραχέα χρονικά. 

Βκδίδονται έπιμελεία Κωνσταντίνου Ί. Άμάντου [Ακαδημία Αθη¬ 

νών], Έν Άθήναις 1932 Σελ. 112 —{- ιθ'. 

Λασκαρεως Σ. 0 Ίοϊάννης Καποδίστριας ώς 'Ρώσσος Διπλωμάτης και υπουργός των 

Εξωτερικών. (Ημερολόγιου της Μεγάλης Ελλάδος 1932 σ. 97-118.) 

* * Έπιστολαί Καποδιστρίου καί ΤΙιίοΓδοΙι. (Ίόνιος Ανθολογία έτ. 6. σ. 75.) 

Λάσκαρη Ν. Τά πρώτα έτη τοϋ έν Κέρκυρα θεάτρου. (Ίόνιος Ανθολογία έτ. 6 

σ. 159-163.) 

* 8 Αί Έλληνίδες καί τό θέατρον. (Έλληνίς έτ. ΙΒ' σ. 179-181, 206-207, 

233 - 235.) 

* 8 ΑΙ αναμνήσεις μου. (Ελληνική Έπιθεώρησις έτος 25 τεύχος 294 

σ. 83-86.) 

Λεξικόν. Επίτομου Εγκυκλοπαιδικόν τής «Πρω'ίας» συνταχθέν υπό όμάδος 

λογιών καί επιστημόνων επιμελείς Γ. Ζευγώλη. Μέρος Α' Άθήναι 

1932 Σελ. 480. Μέρος Β' Σελ. 481 - 960. Μέρος Γ Σελ. 961 - 1440- 

Μέρος Δ' Σελ. 1441 - 1920. 

Λουκοπονλον Δημ. Θυμήσεις από του Χρύσου των Άγραφων. (Ημερολόγιου τής Μεγά¬ 

λης Ελλάδος 1932 σ. 149-154.) 

* * “Ενα χαρτί παλιό ποΰ ήρθε νά μας θύμηση τό Θανάση Διάκο. (Αυτόθι 
σ. 295-310.) 

Λυκοΰδη Στ. Ή ταυτότης των Μελαντίων Σκοπέλων εις τό Ίκάριον πέλαγος. (Ναυ¬ 

τική Έπιθεώρησις έτ. Ιξ' τόμ. 24 σ. 1-8.) 

* 3 Ιστορία των Φάρων τών Ελληνικών Ακτών. (Ναυτική Ελλάς έτ. Δ' 

(1931) άριθ. 37 σ. 896-901, άριθ. 38 σ, 922-925, άριθ. 39 σ. 944-947. 

άριθ. 40 (1932) σ. 968-971, άριθ. 41 σ. 992-993, άριθ. 42 σ. 1016- 

1017, άριθ. 43 σ. 1040-1041, άριθ. 44 σ- 1068-1069, άριθ. 45 σελίς 

1095-1096, άριθ. 46 σ. 1116-1117, άριθ. 47 σ. 1138, άριθ. 48 σ. 1161- 

1162. (Έτ. Ε' άριθ. 49 σ. 1182-1183, άριθ, 50 σ. 1202.) 

Μαγιάκου Π. Σ. Ό Λάμπρος Κατσώνης. Έκδοσις τοΰ Συνδέσμου «Λάμπρος Κατσώ- 

νης». Άθήναι 1932 Σελ. 142. 

Μάλα Σταυρ. ν^σματα Κυπριακά. (Λαογραφία τόμ. 10 σ. 562-568.) 

Μαλτέζου Κ. Παρατηρήσεις τινές επί τής Διατονικής Κλίμακος τής Ελληνικής 

Εκκλησιαστικής Μουσικής. (Μουσικά Χρονικά έτ. Δ' σ. 107-110.) 

Μαράκη Συμεών. Ή Νεράιδα καί τά χαρίσματα. Κρητική Λαογραφία. ('Ραδάμανθυς 

ετ. 11 τεΰχ. 11 σ. 5 - 6.) 

Μάργαρ-η Δημ. Άπό την Ιστορίαν τών Ελληνικών περιοδικών. «Ευτέρπη». (Ημερο¬ 

λόγιου τής Μεγάλης Ελλάδος 1932 σ. 263-282.) 

» » Παναγιώτ. Δ. Καλογερόπουλος. (Νέα Εστία έτ. ς' τόμ. 11 σ. 135-138.) 

* » Παληά Χριστουγεννιάτικη Φιλολογία. (Νέα Εστία, έκτακτον τεύχος 
σ. 54-58.) 

» 8 Ζακυνθινά Καμπαναρία. (Ίόνιος Ανθολογία έτ. 6 σ. 118- 121.) 

Μαρκεζίνη Σπ. Τό Διαζυγίου. — Πραγματεία ιστορική, δογματική, κοινωνιολογική, 

συγκριτικού δικαίου. Άθήναι 1932. Σελ. 240. 

Λίανη'ε Μ Οοηΐπόαίίοη ό Γέίυάο άε Ια ΟΚπηδοη ρορυΙ&ΪΓβ Εβ'γρίϊθπηβ Αίεχ&η- 

άπε 1932 ρ. 74. 

Μέκιου Κωνατ. Ό Χριστιανικός Ελληνισμός έν τοϊς παπύροις καί ταΐς έπιγραφαΐς τής 

Ρωμαϊκής κοί Βυζαντινής Αίγυπτου. Άθήναι 1932 Σελ. 48. 
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Μέκιου Κωνστ. Ό μέγας Δομέοτικος τοΰ Βυζαντίου Ιωάννης Άξοΰχος καί ό Πρωτο- 

αιράτωρ υιός αύτοϋ Αλέξιος. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 56. 

» » Περί τής Αθηναίας Αγίας Φιλοθέης. (Όρθοδοξία Αθηνών έτ. Ε' 

σ. 66-68, 77- 79, 82-85.) 

Μελά Έπ. Ό Ναύαρχος Μιαούλης. Βιογραφία. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 608-|-ιη'. 

Μέηατάοε 5. Πότε καί διατί οί "Ελληνες ώνομάσΰησαν Αυσονες. (ΙΙΙβ (Γοη§τεδ 

ϊηΙεΓη&ΐίοπ3.1 άε ό}’ζ3.πΙϊηο1ο§ίε ρ. 110.) 

Μβι7/©γ Λίβ/ρ. Εεε ραΐ'ίΐοιιίαηΐέε τυέΐοάϊηυεδ άε ΐ& εΚβπδΟπ ρορυΐίΐπ'ε Οτεοφίο. (ΙΙΙε 

οοπ§τέδ ϊιιίεΓη&ΗοπδΙ άε όγζ&πΐίηοΐο^ΐε ρ. 267 - 268 ) 

Μετάλλινου Αγγελικής. Αναμνήσεις τής Θεσσαλονίκης. (Ήμερολ. Θεσσαλονίκης 1932 

σ. 232-284.) 

Μηλιαρέση Άριοτομ. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής Ένώσεως τής Επτάνησου (1864.) 

(Ελληνικά τόμ. Ε' σ. 307 -322.) 

Μινώτον Μαριέτας. Παραμύθια άπό τή Ζάκυνθο. (Λαογραφία τόμ. 10 σ. 381 - 448.) 

«■ γ Ανέκδοτο υλικό γιά τήν ένωση τής Επτάνησου. (Ίόνιος Ανθολογία 

έτ. 6. σ. 23 - 28, 73 - 74, 130.) 

» » Οί Ιταλοί Πρόσφυγες στην Επτάνησο. (Αυτόθι σ. 70 - 71.) 

Μινώτον Σπ. Λάμπρος Πορφύρας. (Ίόνιος Ανθολογία έτ. 6. σ. 178- 179.) 

Μιχαηλίδον Ευγενίου. Ανέκδοτον χειρόγραφον Θεοφίλου Β' Αλεξάνδρειάς (1805- 

1825-} (Πάνταινος τόμ. 24 σ. 267 - 269.) 

Μιχαηλίδον Μ. Λοαγραφικά σύμμεικτα Καρπάθου. Άθήναι 1932 Σελ. 398. 

Μιχαλοπούλου Φ. Συμβολή εις τήν Ηπειρωτικήν βιβλιογραφίαν. (Ηπειρωτικά Χρονικά 

έτ. έβδομον σ. 131 - 148.) 

» » Ό Διονύσιος Σολωμός ώς ανθρωπιστής καί λυρικός. («Κέρκυρα» 2 

Ιουνίου.) 

Μούτσου ΖΧ. Ή πορφύρα μέ δέκα έξ εικόνες. Αλεξάνδρεια 1932 Σελ. 277-XV. 

Μοσχόβη Β. Εισαγωγή στα Συμιακά Τραγούδια. ('Ρυθμός ετ. Α' τεΰχ. 2 σ. 47 - 59.) 

Μονρέλλον Ίωάν. Ιστορία τής Κρήτης. Τόμος Α' τεΰχ. 2. Σελ. 127 - 252, τεΰχ. 3 

Σελ. 253 - 376, τεΰχ. 4 Σελ. 377 - 504, τεΰχ. 5 Σελ. 505 - 628, τόμ. Β'. 

Τεΰχ. 6, σ. 631 - 752. Ηράκλειον Κρήτης 1932. 

Μπονα Δημ. Περί τοϋ έτους τής ιδρύσεως τής Σ . ·. ΣΤ . ·. «Ό Φοινιξ έν ΑΝ ,.. 

Κέρκυρας. (Πυθαγόρας - Γνώμων τόμ. Α' σ. 119 -122.) 

Μπούτονρα Άϋ·. X. Προλήψεις τοΰ ελληνικού λαοϋ καί ερμηνεία αυτών. Έν Άθήναις 

[1932] Σελ. 132. 

Μυστακίδου Β. Οί επιστημονικοί όροι έν τή Ελληνική. Αί λέξεις Έλλην, Γραικός, 

Βυζαντινός, 'ΡωμαΧος. (Έπιστημολόγος έτ. Α' σ. 137-139.) 

» * Δύο Αρχιεπίσκοποι Αχριδών. (Πρώτης Ίουσχινιανής). (Θεολογία τόμ. 

10 σ. 64-74, 143-155.) 

» » Θρρ,κικά (Θρςικικά τόμ. 3 σ. 44-71.) 

» » Τά έσνάφια ήτοι Ρουφέτια τής Θεσσαλονίκης. (Ήμερολ. Θεσσαλονί¬ 

κης 1932 σ. 266 - 282.) 

Μωραϊτίνη Τίμου. Ιστορία τής Αθήνας. Ηθογραφία. (Θεατρικά Χρονικά τοϋ 1931 

σ. 57-71.) 

Μωραΐτου Γ. Ό ποιητής Σολωμός καί τό έργον του, (άπό ψυχολογικής άπόψεως.) 

(Ατομική Ψυχολογία έτ. Α’ τεΰχ. 1 σ. 33 - 48, τεΰχ. 2 σ. 62 - 81.) 

Μωραΐτου Δημ. Αί Άθήναι κατά τά τέλητοΰ ΙΒ' καί τάς άρχός τοΰ ΙΓ' αίώνος. (Άνά- 

πλασις έτ. ΜΕ' σ. 264-265.284-286, 292-294,311-312,325-326.) 

Ν. Σ. Δεισιδαιμονίαι καί προλήψεις. (Μακεδον. Ήμερολόγ. 1932 σ. 103 -106.) 
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Νάσκον I. Ή Ελληνική Αστυνομία. Αθήναι 1932 Σελ. 252- 

Νικολούδη Θ. Ή σημερινή Λογοτεχνία μας, και ή έξέλιξίς της έν τφ μέλλοντι. (Εργα¬ 

σία ετ. 3 σ. 48.) 

Ξενοηονλον Γρηγορίου. Ακαδημαϊκού, Δεξίωσις. (Πρακτικό Ακαδημίας Αθηνών τόμ. 

7. Α' τεΰχ. Λόγων σ. 28 -46. Λόγοι Α. Βουρνάζου, Π. Νιρβάνα, Γρ. 

Ξενοπούλου.) 

’ 8 Μιά μικθή εισήγηση σ’ ένα μεγάλο έργο. (Νέα Εστία ετ. Τ' τόμοσ 11 
σ. 95 - 98.) 

Ό Καμπούρογλους ώς δραματικός καί μυθιστοριογράφοο (Αυτόθι 
τόμ. 12. σ. 1131 -1133.) 

ν Γύρω από τήν συγγραφέα. (Ελληνική Έπιθεώρησις ετ. 25 τεΰχ. 294 
σ. 87.) 

Ξηρονχάχ.η Άγα&αγγέλου Άρχιμ. Ή εν Κρήτη έπανάστασις τοΰ 1363-1366 καί τό 

διοικητικόν σύστημα τής Βενετίας απέναντι των κοινωνικών τάξεων 

καί τής Εκκλησίας κατά τήν μακράν περίοδον τής έν τή νήσφ κυριαρ¬ 

χίας αυτής (1211 -1693). Αλεξάνδρεια 1932 Σελ. 95. 

8 Ή Βυζαντινή Έκκλησιαστ. Μουσική. (Ανάπλασις έτος ΜΕ' σ. 253-254.) 

Ξνδη Θεοδ. Ό Παλαμάς άπό μια ποιητική Συλλογή του. Αθήνα 1932 Σελ. 20. 

’Οϋ-ωναίου Κ. Ό Δημ. Γρ. Καμπούρογλους καί ή Αθηναϊκή παράδοσις. (Νέα Εστία 
ετ. ς' τόμ. 12 σ. 1144 - 1145.) 

Οίκονόμον Κωνατ. Ή Εκκλησιαστική μας Μουσική. (Μουσικό Χρονικό έτ. Δ' σ. 21 -27). 

"Ολυμπίου Λ. Ή Όδοντοϊατρική έν Αίγύπτω, (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμος 31 

σ. 459-472.) 

ΟΗΆπάοα Αηαεί. ΙΙΙ“« Οοη^Γθδ ίπίετηδίίοιιε.! άο όγζαηίΐηο1ο§ί&, ΑίΒέηβδ 1930. Οοιη- 

ρί6-Γ6Π(1υ· και επι τοΰ εξώφυλλου Αοΐεε άιι III® οοπ^γοη ϊιιΙόγπη.- 

Βοππΐ ά’έίηάβδ όγζ&.ηίίιΐ63 (δεδδίοη ό’ΑίΗόπεδ, Οοΐοότε 1930.) ΑΐΗέ- 

ηοε 1932’ρ. 424. 

ΡίιΙαπίΆε Ο. Ή Βυζαντινή κληρονομιά εις τήν νέαν Ελληνικήν ποίησιν. (ΙΙΙ<= οοπ- 

§τέδ ίηίετπ&ίίοηεΐ άε ΟγζίΐηϋηοΙθ£ίθ ρ. 76 - 83.) 

Πάλλα Δημ. Μηναΐον έκ Καισαριανής. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1932 

σ. 473-483.) 

Παντελάκη Εμμανουήλ. Τό Σι να καί οι Σιναϊται. (Πολιτισμός τόμ. Α' σ. 232-271.) 

» » Λί μεγάλαι τής Ανατολής βιβλιοθήκαι. (Αυτόθι σ. 366-370.) 

Παντελίδου Α. ΙΙερί τής Μεσαιωνικής Κυπριακής διαλέκτου. (ΙΓΙε οοη^τέδ ίηίετη&- 

ίίοη&Ι άε Ογζαηΐίηοΐο^ίε ρ. 116- 117.) 

Παπα Σπ. Τά έγγραφα τής Ελληνικής Έπαναστάσεως εις τά Αρχεία τοΰ £>π&ΐ 

ά’Οτδ&γ. (Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά τόμ. 7 σ. 100- 105.) 

* Β Ο* Γάλλοι έθελονταί κατά τον Αγώνα υπέρ τής Ελληνικής Ανεξαρ¬ 

τησίας. Αθήναι 1932 Σελ. 7. (Ανατύπωσις άπό τό Περιοδ. Πολιτισμός 
τόμ. Α' σ. 489-493.) 

Παπαγεωργίου Βασιλ. Ίστ. Σημειώματα. Από τό Εκπαιδευτικόν έργον τοΰ Ί. Καπο- 

διστρίου. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμ. 11 σ 487 -489.) 

Παπαγιαννοπούλου Διον. Βϊ61ίο§πιρ3ιίβ Γοηΐεηηε. (Προσθήκαι καί διορθώσεις). (Τόνιος 

Ανθο?νθγία έτ. 6. σ. 31 - 32.) 

Παπαδημητριού Α. Περί τής εν Έπτανήσφ ιδιορρύθμου Βυζαντινής μουσικής τής 

καλούμενης Κρητικής. (ΤΙΙβ οοπ^τόδ ΐπίσπιαίχοηπΐ άε 5γζ&ηίίηο§ίβ 
ρ. 268-269.) 

ΡαρΆάοροαΙοε Εχδΐηεπ όα^Ιοχίο ά’τιη ιχι&ηάειηεηΐ ρατ Ιεφίεΐ 1ε Οεδροίε άε ΤΕεδδΐι- 
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Ιοηίριιε Ραΐέοΐο^ιιε οοηίϊπηε ΓοίΛεπάε αυ Μοη&δίέτε ν&ίορέάί 

άε Ρ&ΐίάοοίιοπ δΐίυε ρτέδ άε εη ΟΙι&Ιείάίψ.ιε. (ΙΙΙε εοη^τέδ 

ΐηίεΓΠΛίΐοη&Ι άε όγζ&ηίίηοΐο^ίε ρ. 89 - 90). 

ΡαραάορουΙο$ Ρε Μαηιΐδοπΐ ΒΙΙ 20 άε Ιη Βίόΐ. Ν&έ. άε Τιιπη εοηίεη3πί 1π ΟΙιγο- 

ηίηιχε άε ΡότεπΙζέδ. (ΠΙβ εοπ^τέδ ΐηίεπίίΐίίοιι&Ι άε όνζεηβηοΐο^ΐε 

ρ. 158.) 

» » Περί τοΰ κώδικος Β II 20 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Τουρίνου. (Ελληνικά 

έτ. Ε' σ. 127 -129.) 

» » Περί παραποιήσεως Αύτοκρατορικών χρυσοβούλλιον. Ή Ιερά Μονή 

των Μουγουλίων. (Όρθοδοξία έτ. Ζ' σ. 239 -241.) 

Παπαδοπούλου Α. Α. Τά έκ τής Ελληνικής δάνεια τής Τουρκικής. (Αθήνας τόμ. 44. 

σ. 3-27.) 

Παπαδοπούλου Νικολάου Πρωτοπρεσβυτέρου. Λακεδαιμόνιας Εκκλησιαστικά έγγραφα. 

(Λακωνικά Τεΰχ. Α' σ. 327 - 357.) 

Παπαδοπούλου Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου Ά&ηνών. Ό Καμπούρογλους καί αί 

Έκκλησίαι. των Αθηνών. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμ. 12 σ. 1125 -1126.) 

Παπαϊωαννίδον Κ. Αί τύχαι ιών τελευταίων Παλαιολόγων τής Πελοποννήσου καί ό 

δικέφαλος αετός παρά τοϊς Ρώσσοις. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1932 

σ. 43-44.) 

Παπαϊωάννον Γιάννη. Οί Κακαμάδες. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον έτ. Η' σ. 193-199.) 

Παπαμανώλη Ιωάν. Ή νήσος Θήρα — Σαντορίνη. Εντυπώσεις καί Αναμνήσεις. Έν 

ΓΓειραιεΐ 1932 Σελ. 335. 

ψ Παπαμιχαλοπούλου Κωνσταντίνον. Ή Μονή τοΰ Όρους Σινά. — Έκδίδεται προ- 

νοίςι τοΰ Σεβασμιωτάτου Αρχιεπιοκόπου Σινά Πορφυρίου Γ' υπό τήν 

έπιστασίαν Γρηγορίου Παπαμιχαήλ. Άθήναι 1932 Σελ. 441 + η. 

Παπανδρέου Γεωργίου. ΟΙ Φωτηλαΐοι κατά τον Ιερόν Αγώνα. Αθήναι 1932 Σελ. 112. 

Παπαντωνίον Ζαχ. Ή Φουστανέλλα. (Νέα Εστία έτ. ζ’ τόμ. 11 σ. 4 - 6.) 

Παπαχαρίση ΆΦαν. Κι’ άλλη έρμηΛ'εία τοΰ «σημειωμένου». (Νέα Εστία ετ. Τ' τόμ. 

Π σ. 154.) 

» » Προσθήκη εις τά Σώπικα. (Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. Ζ' σ. 213-215.) 

Παπαχατζή Γεωργίου. Ή Προίξ ώς γαμικόν κέρδος. Αθήναι 1932 Σελ. 68. 

Παπαχρ ιστό δ ούλου Μόσχον. Θρακιιότικα Τραγούδια. (Θρακικά τόμ. ο σ. 236 246.) 

Παπαχριστοδονλου ΊΤολυδ. Παροιμίες Αδριανουπόλεως. (Θρακικά τόμ. 3 σ. 301 -332.) 

» > Γλιυσσάριο, των Σαράντα Εκκλησιών Αν. Θράκης. (Αυτόθι σ.340.354.) 

» » Μνημόσυνα. Γεώργιος Ζαρίφης. (Θρακικά τόμ. 3 σ. 360-367.) 

Παπαχρονοπούλου Τούλας. Για μιά πρό?π],ψη. (Νέα Εστία έτ. Τ τόμ. 11 σ. 44.) 

» » Ό σημειωμένος Καιν. (Αυτόθι σ. 208 - 209.) 

* » Τό σημεΐον τοΰ Καιν. (Αυτόθι σ. 432-434.) 

Παρασκευοπούλον Αναγνώστη. Τραβούδια Σίοζοπολίτικα. (Θρακικά τόμ. 3 σ. 247-287.) 

Παρασνρα Κωστή. Ή πήτα. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 Αναμνηστικός σ. 313-318.) 

Παρχαρίδου Α. "Ασματα Ποντικά. (Λαογραφία τόμ. 10 σ. 572-574.) 

* » Έπφδαί. (Ένθ’ αν. σ. 574.) 

» » Κατοικίδια ζφα καί ονόματα αυτών έν Πόντφ. (Ένΰ’ άν. σ. 577 -578). 

Παααγιάννη Κώστα. Ό Καποδίστριας καί δ Θείρσιος. (Ίόνιος Ανθολογία έτ. 6 σ. 29-30.) 

Μασχάλη Δημ. Οί Τππόται τής Μάλτας καί σ.ί απόκρυφοι ένέργειαι αυτών περί κατα- 

λήψεως διαφόριον νήσων τοΰ Αιγαίου κατά τήν διάρκειαν τής Ελλη¬ 

νικής Έπαναστάσεως. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1932 

σ. 235 - 261.) ' 
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Πασχάλη Δημ. Από τούς θρύλλ,ους καί τας παραδόσεις τής νήσου “Ανδρου. (Νέα 

Εστία "Εκτακτον Τεύχος σ. 23- 26.) 

1 * Καποδίστριας. (Ίόνιος Ανθολογία έτ. 6. σ. 143 - 147.) 

* Η εν Γαυρείω τής “Ανδρου Μονή τοΰ Παντοκράτορος. (Θεολογία 
τόμ. 10 σ. 213 - 229.) 

' * Τρεις έν Θράκη από τοΰ ΙΖ' μέχρι τοΰ ΙΘ' αίώνος Ίεράρχαι, (Θρα- 

κικά τόμ. 3. σ. 3 -16 ) 

Πεηπα Στέλλας. Εισαγωγή είς τήν κατανόησιν τής Μουσικής. (Μουσικά Χρονικά ετ. Δ' 
σ. 53 - 66.) 

Πέρδικα Νίκης. Ή 80ετηρίς τοΰ Δ. Γρ. Καμπούρογλου. (Έλληνίς ετ. ΙΒ' σ. 229 - 232.) 

Πετρακάκον Δημ. Ό κλήρος είς τήν Πολιτικήν. (Ιερός Σύνδεσμος Περίοδ. Ε' έτος Δ' 
σ. 185 - 187, 144 - 145, 211 - 212, 235.) 

Πετριδη Πέτρου. Ελληνική Μουσική. (Μουσικά Χρονικά έτ. Δ' σ. 5 -12.) 

* * Ό ρυθμός στή μουσική. Έφημ. Πρωΐα 25. 12. 32 σ. 9-10. 

Πετροπονλον Γ. Περί τής συζυγικής κοινοκτημοσύνης κατά τό δίκαιον των Αιγυπτια¬ 

κών παπύρων. (Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά τόμ. 7 σ. 204.) 

Πιηινέλη Τ. Ή Μοναρχία έν Έλλάδι (1833- 1843). ’Εν Άθήναις 1932 Σελ. 4244-ζλ 

Ρο/α/δ υη τηαηυδοπΐ Οέρόεΐοηίεπ άε «Οίιγρ&πδ» σοηίοπβηΐ; αοεεί πηε οοιηέ- 

άΪ6 οΓέίοΐδβ ίηέάΐΐε. (ΙΙΙ« εοη^τεδ ϊηίεΓηπΐίοη&Ι <3ε ό^ζ&ηίϊηοΐο^ιε 
ρ. 92-93.) 

Πολίτου Ν. Γ. Έκλογαι από τά τραγούδια τοΰ Ελληνικού λ.αοΰ. Έκδοσις Γ'. Άθή- 

ναι 1932 Σελ. 327. 

* » Ελληνική Βιβλιογραφία. Κατάλογος των έν Έλλάδι ή υπό Έλλήνοιν 

άλλαχοΰ έκδοθέντων βιβλάων άπό τοΰ έτους 1907. Τόμ. Γ' μέρος β' 

έκδίδεται έκ των καταλοίπων επιμελείς Στ. Π. Κυριακίδου. Θεσσαλο¬ 

νίκη 1932 σελ. 321-1138. 

Πολυχρονιάδου Νικ. Επιστολή Ν. Πολυχρονιάδου διά τόν Ε. Λυλυμπάκιν. (Μύσων 
τόμ. Α' σ. 144.) 

Ποριώτη Ν. Ή σημερινή Λογοτεχνία μας καί ή έξέλιξίς της έν τφ μέλλοντι. (Εργα¬ 

σία ετ. 3 σ. 163.) 

Β » Νά — για — σημειωμένος. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμος 11. σ. 154). 

11 » Γιά καί Κάιν. (Αυτόθι σ. 321-324.) 

Πονρναροπούλου Γεωργίου. Ή Ιατρική Σχολή Αθηνών 1837-1931. Συμβολή είς τήν 

Ιστορίαν τής Ιατρικής έν τή Νεωτέρςι Έλλάδι. (Ελληνική Ιατρική 

έτ. 6. σ. 59-73, 165-181, 295-309 , 391-408, 509-517, 755-771, 

1006-1019.) 

ΡδΒα/ιοδ Ο. Ηΐδίοίτε, &Π, ρ&Γ&εέπιαηίίηιιε οι ίτ&άίίΐοη <3ε !«. ηιαδΐηοε όγζκπίίηε. 

(ΙΙΐΒ Οοη§τέδ ίηίετπκίΐοηαΐ άε Ι>γζ£ΐηίίηο1θ£ίε ρ. 266-267.) 

Ρόδον Κωνστ. Τό Ναυτικόν τοΰ Βυζαντίου. Υλικόν, Όργάνωσις, Τακτική. Ιστορία. 

Έν Άθήναις 1920-1932 Σελ. 151. 

Ραζή - Νότοικα I. Συμβολή είς τήν ιστορίαν των πολιορκιών καί τής εξόδου τοΰ 

Μεσολογγίου σχετικώς προς τά περιεχόμενα είς τήν «Ιστορίαν» τοΰ 

Ναυτικού τοΰ υποναυάρχου κ. Θεοφανίδη. Άθήναι (1932] σελ. 70. 

[Κατ’ άνατύπωσιν έκ τής Ναυτικής Έπιθεωρήσεως.] 

'Ροδα Μιχ. Θεατρικά Χρονικά τοΰ 1931. Τόμ. Β'. Παράρτημα «Μουσικών Χρονι¬ 

κών» 1932 Σελ. 189. 

* * Τό Κρητικό Θέατρο στήν Έλλ-άδα. (Αύτόθι σ. 47 - 49.) 

* > Έλληνες Μουσουργοί. Ό Πέτρος Πετρίδης καί οί Ελληνικοί θρύλοι. 
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Ρόδα Μιχ. Ό Αιμίλιος Ριάδης καί ή Μακεδονική ψυχή. (Εθνικός Κήρυξ τόμ. 

18 τεΰχ. 4 σ. 28 - 29.) 

» » Ή έπίδρασις τών τραγουδιών τοΰ Κρυστάλλη επί των Νεοελληνικών 

γραμμάτων καί τής μουσικής. (Αύτόθι τεΰχ. 6 σ. 16 - 17.) 

» » Ή λαϊκή έκπαίδευσις άπό τοΰ 1830-1932. (Αύτόθι τεΰχ. 9 σ. 20-21.) 

Ρόδη Νικολάου. Τστορικά Σημειώματα. Ή μελοποίησις τοΰ Εθνικού “Υμνου. (Νέα 

Εστία έτ. Τ' τόμ. 11 σ. 299 - 300.) 

Σ. Μ. Ή ψηφοφορία είς τήν Επτάνησον. (Ίόνιος Ανθολογία έτ. 6. σ. 69 -70). 

Σαβράμη Εύαγ. Ό Διαμαντής 'Ρύσιος. Συμβολή είς τήν περί τής Ευαγγελικής Σχολής 

τής Σμύρνης Ιστορίαν. (Θεολογία τόμ. 10 σ. 262-266.) 

» » Ιστορικόν Σημείωμα περί τής έν Κυζίκφ Σχολής. (Γρηγόριος ό Παλα- 

μάς έτ. ΙΤ' σ. 168 -173, 193 -198.) 

Σαλβάνου Γερασίμου. Γαμήλια έθιμα Άργυράδων Λευκίμμης. (Λαογραφία τόμ. 10 

σ. 514-543). 

Σεγδίτσα Π. Ε. Οί Δΰται. (Ναυτική Ελλάς έτ. Δ' (1931) άριθ. 47 σ. 1118-1119.) 

Σεγκάνη Δημ. Συλλογή Κωδίκων τής Ρ. Ο. Φ. 0. Ρ. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 

Αναμνηστικός σ. 384-411.) 

Σεγκοννη Φιλ. Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τώλ' Ίωαννίνων. Ανέκδοτος Αλληλογρα¬ 

φία τών Ζωσιμαδών τής Κοινότητος Ίωαννίνων καί τών έπιτρόπων 

των καί άλλα έγγραφα έκ τοΰ Αρχείου Φιλιού. (Ηπειρωτικά Χρονικά 

έτ. έβδομον σ. 3-66.) 

Σεραψίδη Γ. Καταλανία καί οί Καταλανοί. (^Ραδάμανθυς έτ. 17 τεΰχ. 2 σ. 3-6.) 

Σιγάλα Α· Άπό τά αρχεία τής Κοζάνης. Νέα πηγή άφορώσα τήν οικογένειαν 

Καραγιάννη. (Ήμερολ. Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη 1932. σ. 167 -177). 

» * Τά αρχεία Κοζάνης, Σισ,τίστης, Βελβενδού καί Σερβίων. (Μακεδονικόν 

Βήμα Κοζάνης 18 Ίανουαρ. 1931 σ. 1-4.) 

8ΐ£3ί8$ Α. ϋόβτ ά&δ ΑτοΕίν άεδ Κίοδίετδ Ιτνΐτοπ ιιηά ϋόετ είπε δγβίεηιαίΐδοΐιε 

Α 115^306 άετ Βγζ&ηίίηΐδοΐιεη Ρπν&ΙιΐΓίαιηάεη άεδ Ιιΐ. Βετ§εδ Αΐΐιοδ. 

(III6 0οπ§;γ65 ίηίεηι&ίϊοηπΐ άε 1>γζ3.Βΐΐηο^Ϊ€ ρ. 340-343.) 

Σίγουρου Μαρίνου. Λίγα λόγια για τή ζωή του καί για τό έργο του. (Νέα Εστία έτ. Τ' 

τόμ. 12 σ. 1142-1143.) 

Σίσκον Άν&ίμον Άρχιμ. Περί άτομικοΰ χαρακτήρος. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 

Αναμνηστικός σ. 168 * 187.) 

Σκίηη Σ. Ή σημερινή Λογοτεχνία μας καί ή έξέλιξίς της έν τφ μέλλοντι. (Εργα¬ 

σία έτ. 3 σ. 71 - 72.) 

Σούλη Χρ. Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τών Καλαριτών. (Ηπειρωτικά Χρονικά ετ. 

έβδομον σ. 149 - 156.) 

» * Τοπωνυμικόν τών Χουλιαράδων. (Αύτόθι σ. 216 - 245.) 

Σούρλα Έυριττ. “Ηπειρος καί Αυστριακή διπλωματία: Ή Ήπειριοτική Έπανάστασις 

τοΰ 1854, επί τή βάσει διπλωματικών εγγράφων καί εκθέσεων τοΰ 

Αρχείου τοΰ Υπουργείου Εξωτερικών Αυστρίας (Βιέννης) τό πρώτον 

έκδιδομένιον. (Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. έβδομον σ. 67 -130.) 

Σττ,ανοΰδη Σοφίας. Ματωμένα Βυζαντινά Χριστούγεννα. (Έφημ. Πρωΐα 25. 12. 1932 

σελ.. 9.) 

Σπυριδάκι Γεωργίου. Τό $σμα τοΰ Κωνσταντή (ή τοΰ νεκροϋ άδε?.φοΰ). (Μύσων τόμ. 

Α'σ. 64-74.) 

» » Λαογραφία—Γεωργία καί Αμπελουργία έν Κατσιδονίω Σητείας. 

(Αύτόθι σ. 183-195.) 
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Σπνριδάκι Γεωργίου. Συμβολή είς τον Έμμαν. Ν. Λυλυμπάκην. (Μύσων χόμ. Α' σ. 211.) 

Στα&οποΰ?.ον Ευσταθίου. Ή έν 'Αγίφ "Ορει Άθωνιάς Ιερατική Σχολή. (Εκκλησία 
χόμ, 10 σ. 59.) 

1 Ή έν 'Αγίψ νΟρει Σέρβική Ιερά μονή χοϋ Χελανδαρίου. (Αυτόθι 
σ. 205- 206.) 

* Ή έν Καλάμαις Μονή των Καλογραιών. (Άνάπλασις έτ. ΜΕ' σ. 294-295.) 

Σταμ. Σταμ. Ή σπορά ή ευλογημένη. (Μύσων τόμ. Α' σ. 203 -203.) 

Σταματάκον Γ. Θεοδώρητος ό Βρεσθένης. (Λακωνικά τεΰχ. Α' σ. 292 · 305.) 

Στασινοπονλου Ε. Ή κάθοδος χοϋ Καποδίστρια είς Ελλάδα. (Ναυτική Έπιθεώρησις 
τόμ. 23 σ. 302 - 307.) 

Στεργιοπούλου Κωνστ. Ηπειρωτικά! μαντεϊαι. (Ηπειρωτικά Χρονικά έτος έβδομον 
σ. 173-212.) 

Στεφανίδον Μιχ. Τό Βυζάντιον καί ή νεωτέρα επιστήμη. (Πολιτισμός τόμ. Α' σ. 766 767.) 

Σνγχολλίτη Σπ. Δημοτικά τραγούδια τής Άνασελίτσης. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 
1932 ο. 267 - 270.) 

Συχοντρή I. Περί τό σχίσμα των Άρσενιαχών. (Ελληνικά έτ. 5 σ. 107 -126.) 

Ή Διδασκαλία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμ. 

11 σ. 398-403, 460-468.) 

8γ/ίυίΗε ΡγοΒΙοιηθ άω: όγζ&ηίίηίεοίιβη Ερίδίοΐο^πιρϊιίε. (III® Οοιι^τέδ ίηίεηια- 

ίίοπαΐ άε όγζΕΠίΐηοΙο^ΐε ρ. 295-310.) 

Σνμβονλίδη Χρ. Ίσταμπόλ καί Τούρκοι. (Μοΰσαι έτ. 40 άριθ. 899 ο. 1-2, 900 σ. 2-3 

901 σ. 3-4.) 

Σφενδόνη Νίκου. Ό θάνατος μιας βασιλίσσης. (Μακεδονικόν Ήμερολ. 1932 σ. 45- 47.) 

ψ Σωμερίτον Διον. Έθνικαί υπηρεσίαι δύο επιφανών γυναικών. (Ίόνιος Ανθο?νθγία 
έτ. 6. σ. 34 - 35.) 

Σωτηρίου Γεωργίου. Ό Καμπούρογλους καί τά μνημεία των Αθηνών. (Νέα Εστία έτ. 

Τ' τόμ. 12 σ. 1127 -1128.) 

Ταρσονλη ' Α&ηνάς. Μαντώ Μαυρογένους. Άθήναι 1932. Σελ.70. 

» Διανοούμενα· Έλληνίδες τού 19°ν αίώνος καί ή Μαργαρίτα Άλβάνα 

Μηνιάτη. (Εργασία έτ. 3 σ. 415 - 417, 455 - 456, 487 -488.) 

* * Έλληνίδες προς τήν συνάδελφόν των. (Ελληνική Έπιθειόρησις 
έτ. 25. τεΰχ. 294 σ. 89.) 

Τερπανδρον. Τό παναρμόνιον τού καθηγητοΰ κ. Κ. Ψάχου. (Μουσικά Χρονικά 
έτ. Δ' σ. 45 - 46.) 

Τξαρτξάνου Αχιλ. Τό Ούζο. Ιστορία μιας λ-έξετος. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλά¬ 

δος 1932 σ. 145 -148.) 

* Τό κρητικό «βλέπεσαι» τού Η. Ρετποί:. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμ 12 

σ. 986 - 987.) 

Τξιάτξιον Εναγγ. Ή δημοτική ποίηση των Βαλκανικών Λαών. — Λίγα. Βουλγαρικά τρα¬ 

γούδια. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμ. 12 σ. 695-704.) 

Τξωρτξακη <9. 'Ο Συνεταιρισμός των Άμπελακίων καί ή σύγχρονος συνεταιριστική 

κίνησις είς τήν χώραν μας. Θεσσαλονίκη 1932 Σελ. 18. [Άνατύπωσις 

έκ του περιοδικού «ό Συνεταιρισμός».] 

Τορναρίτου Τ. Οί ουσιώδεις χαρακτήρες τού Βυζαντινού Δικαίου καί ή χρησιμοποίη¬ 

σή των διδαγμάτων του είς τό σύγχρονον Δίκαιον. (III» οοη^τέε 

ΐπίοΓπ&ίΐοπ&Ι άε όγζ&ιχίίποΐο^ΐο ρ. 197- 198.) 

Τρακα Ν. Οί Ίεράρχαι Φθιώχιδος. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. ΐς' σ. 381 · 382.) 

Τριανταφυλλιδη Μανόλη. Γό πρόβλημα τής Όρδογραφίας μας. Ή ιστορία της καί 
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οί σημερινές δυσκολίες. Απλοποίηση καί φωνητική Όρθογραφία. 

Ή τονική μεταρρύθμιση. Αθήνα 1932 Σελ. 80. 

ΤηαπίαρΙιγ/ΙοροαΙοε Κ Όϊε Νονεΐΐε άσε Ραίπ&Γοθεη ΑίΗεπ&δϊπε ΰόοτάΐε «Τριμοιρία». 

(III® οοπ§τέδ ΐηίοΓπαΐίουαΙ άβ 5γζ3.ηΐ:ΐϊΐο1θ£ίε ρ. 188-191.) 

Τσαγρή Ί. Χημικός πόλεμος. Ιστορική έξέλιξις χοϋ χημικού πολέμου. (Ναυτική 

Έπιθεώρησις τόμ. 23 σ. 469 - 506.) 

Τοάζσου Κωνστ. Ή ιδέα τής Πατρίδος. (Πολιτισμός τόμ. Α' σ. 543- 547.) 

Τσιταελίκη Κ. Δύο άγνωστοι Μακεδόνες ποιηταί Γ. Σακελλάριος (1765- 1838.)—Μ, 

Περδικάρης (1766 - 1828.) (Νέα Εστία έτ. Τ τόμ. 11 σ. 252 - 258.) 

» » Ή κοινωνική όργάνωσις τής Μακεδονίας επί τουρκοκρατίας. (Μακεδο¬ 

νικόν Ήμερολόγιον 1932 σ. 225-230.) 

Τσοποζον Κ. Ιίερί έγκαταστάσειος τού Σλαυϊκοΰ έθνους τών Βελεγεζητών παρα τον 

Παγασητικόν Κόλπον. (III® οοπ§τέδ ίπΐοΓη&έΐοη&Ι άε όγζαηΐίηοΐο^ΐε 

ρ. 169-171.) 

Τσουκάλα Θάνον. Ιούλιος Τυπάλδος ό «αίθεροπλάνητος». («Νεολόγος» Πατρών 11 

Ιανουάριου.) 

Τωμαδάκη Ν. Αντωνίου Τριβάν. Διηγήσεις περί Κρήτης. (Νέα Εστία έτ. Τ τόμ. 12 

σ. 816- 832.) 

> » Τό Κρητικό «β?^έπεσαι». (Αυτόθι τόμ. 12 σ. 1053.) 

» » Λαογραφικά Επίθετα τής Θεοτόκου (συμπλήρωμα). (Τόνιος Ανθολο¬ 

γία έτ. 6. σ. 19 - 20.) 

» » Τοπωνύμια έξ Οικογενειακών Επιθέτων. (Μύσων τόμ. Α' σ. 196 - 197.) 

Φαλτάϊζς Κ. Οί Θεσσαλοί άλογοκλέπται Τσίνχαροι απόγονοι τών αρχαίων Κενταύ¬ 

ρων. (Ή Επιστήμη δι’ ολους έτ. Δ' σ. 25- 27.) 

φάρδη Ν. Ιστορικά Σκίτσα. Θεσσαλονίκη. (Ήμερολόγιον Θεσσαλονίκης 1932 

σ. 350-359.) 

Φαρίδον Κλήμεντος. Ίστορικαί έπιγραφαί. (Απόστολος Βαρνάβας τόμ- Δ' περΐοδ. Β' 

σ. 376 - 377.) 

Φαρλέκα Έμμ. Έγκόλπιον Εκκλησιαστικόν ήμερολόγιον του έτους 1933. Έν Άθήναις 

1933 Σελ. 160. 

Φαρμακίδου Εναγγ. Σαρακατσαναΐοι. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον έτ. 1933 σ. 63-64.) 

Φαρμακίδον Ξενοφ. Κυπριακαί παραλλαγαί ασμάτων. (Λαογραφία τόμ. 10. σ. 571 - 572.) 

Φελονκη Ευαγγελίας. Νεκρικά έθιμα από τήν Αλεξανδρούπολη. (Λαογραφία τόμ. 10 

σ. 459 - 46Β.) 

Φιλήντα Μ. Παρετυμολογία. (Νέα Εστία έτ. ς' τόμ. 11 σ. 243-245, 304- 307, 

640 - 642.) 
» * Παρετυμολογικά. (Αύτόθι σ. 603-604.) 

» . Ετυμολογίες σέ Θρακικές λέξεις. (Θρρκικά τόμ. 3 σ. 355 - 360.) 

Φίλιππο. Σπ. Πραγματείαι δύο περί τού έτύμου χοϋ ονόματος Μωρέας. (Γλώσσα 

Ιτ. Α' σ. 3 - 20,22 - 28.) 

ν » Κρίσεις καί επικρίσεις. (Αυτόθι σ. 32-35.) 

» » Βαριχνάς-Μώρα- (Αυτόθι σ. 35-36.) 

φορμόζη Π. Τό έργο κ’ ή προσπάθεια τού Άργ. Ν. Άνδρεοπούλου για τήν κατα¬ 

γραφή τών Ελληνικών χορών καί τραγουδιών. (Λαογραφία τόμ. 10 

σ. 503 - 593.) 

Φούμη Κωνστ. Σελίδες έκ των δραματικωτέρων τής συγχρόνου Κρητικής Ιστορίας, 

εν αΐς καταλέγεται καί τό ζήτημα τών Καδήδων. (Μύσων τόμ. Α 

σ. 175- 183.) 
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φονρίκη Π. Περί συστάσεως Αρχείου κυρίων, εθνικών καί τοπικών ονομάτων 

καί περί τοΰ εθνικού Αρβανίτης. (ΙΓΧ® οοη§τβδ ϊηίβηιβίίοη&Ι άε 
5γζ3ηί:ίηο1ο§;ί€ ρ. 120 - 123.) 

» Η εν Αττική Έλληνοαλβανική διάλεκτος. (Αθήνας χόμ. 44 ο. 28-76.) 

Φωχα Δ. Γ. Χρονικά Ελληνικού Β. Ναυτικού (1783-1872.) (Βραβεΐον Ακαδημίας 
Αθηνών.) Άθήναι 1932 Σελ. 328. 

Φωτιαδου Ευαγ. Άπό τον Άλκίφρονα, (Ήμερολόγιον τής Μεγ. Έλλάδοε 1932 σ. 485-488 ) 

Χαβιαρα Νικήτα. Εις Χριστιανός επιγραφάς. Α' εις Λίνδου επιγραφήν. (Εκκλησια¬ 

στικός Φάρος τόμ. 31 Αναμνηστικός σ. 318-320.) 

Χαριτάκη Γ. Καλλιαβά Α. Μικέλη Ν. Οικονομική Έπετηρίς τής Ελλάδος 1931. Έν 
Άθήναις 1932 Σελ. 549+ΧΙΙΕ 

Χατζή Άντ. Ευστάθιος Μσκρεμβολίτης καί "Ομηρος. (III* οοιι^τέε ίηίεπίίΐίίοπαΐ 
άε όγζαηΐίηοΐο^ίβ ρ. 98 - 100.) 

* » Τά άρχαϊα ονόματα τής νήσου Σαλαμΐνος. (Αρχαιολογική Έφηαεοίς 
τοΰ 1930 σ. 60 - 73 

Μωρεάς — Ίχθυς. (Βυζαντινά καί Νεοελληνικά Χρονικά τόμος 9 
σ. 65 - 91.) 

* » ^Ευστάθ ιος Μακρεμβολίτης καί Άκριτη ΐς. (Αύτόθι σ. 256 - 292.) 

* » Ή γλώσσα τής Άκριτηΐδος κατά τάς νεωτέρας επιστημονικός έρευνας. 
(Έπιστημολόγος έτ. Α' σ. 60.) 

Χατζή Καλλιόπης. Σημαδιακός κι’ ο μεγαλοφυής. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμ. 11 σ. 324.) 

* 8 Καταθήκη - Καταδίκη. (Αύτόθι σ. 434.) 

Χατζιδακι Γ. Καί πάλιν περί τών Ελληνικών επιθέτων. (Έπιστημολόγος έτ. Α 
σ. 169.) 

* » Περί τού Θησαυρού τής μεσαιωνικής Ελληνικής γλώσσης. (ΙΙΙπιε 

οοπ^τέδ ΐηίεπι&ίΐοΗαΙ άε όγζαηίΐηοΐοβίε ρ. 62-65.) 

Ηαίζίάαΐα-, Ο. Αΐί - ηηά Νει^πεοΕίεοάεδ. I. χε!ρ - χερσ1. χΡρ1 . χεροΤν . /έρι(ον>) 

Π. Ειη ρο55655ίνί3θόεΓ ΑΕΕιΐ33ΐίν ΐχη Μΐίίεΐ - ιιηά Νεα^πεείιίδοΐαεη 
(ΟΙοίίπ Βά. XX. 5. 54-62.) 

-/* Χατζοπούλον Κωνστ. Σΰμμικτα Λαογραφικά. (Θρακικά τόμ. 3 σ. 288-300.) 

Μούλαν* ΟΛ. Κρητική Λαογραφία. Τό Σιορ Τζανάκι. (Ταδάμανθυς έτος 17 τεύχος 
12 σ. 8.) 

Χουδαβερδόγλον - Θεοδότου Σ. Εα ΗηέταΐιΐΓβ Οτεοςιιε ίυπχ>ρΒοηβ 1453-1924. (ΓΙΙβ 

οοηβΓέε ίηίετηαϊίοη&Ι άε Βγζαηίίηοΐο^ΐε ρ. 90-92) 

ΗικίΆνεΓάο£[Ιυ ΤΗεοάοίοε 8. Α. Ε’ βοοίε άίρίοη^ίραε Ροΐοηβίεο * Οοηδίαηίίπορίε 
(Μο53&§6γ ά’ Αίΐιέηεδ Ν° 2864.) 

* ϋη νο^εητ Τιιτο εη Οτέοε &υ XVII* 8ΐ«ΐ>ς1ε. (Αύτόθι Νο 2960.) 

» » υη έιηιιΐε θβ δίπιοηϊάεδ. (Αυτόθι Ν° 2984.) 

8 8 λ>ε Ρ&τΐΐιέποη - ιηοδςΐιέβ. (Αύτόθι Ν° 3039). 

1 * Αΐ1 °ί6α Ιηοοηπια. Εε Ιίεα ού Ρααΐ α να Ι’αιιίεΐ εΐενε α οε Όίεα 
(Αύτόθι Ν° 3082). 

’ 8 υ Αρόΐτε Ρεαΐ ά ΑΟιέπεε. (Αύτόθι Νο 3147). 

» » Εεβ Ιιιίίδ άβ ΤΗεδδβΙοηΐςμιε. (Αύτόθι Ν° 3165). 

» » Εε Μοηαδΐέτε άεδ «Κίεΐδίόπ». (Αύτόθι Ν° 3203). 

1 ^ δίέηο§τ&ρ1ιίε Εεόταϊηαε εα Ραίεδίίπε. (νέπίέ δίέηο^ρΒίαιιε 
Ρ3Π8, 21 ανπΐ 1932, ρ. 193- 196 ) 

1 Εα δίέπο^τ&ρΜε εα ΑΙΒαηΐε. (Αύτόθι 21 πιαΐ 1932. ρ. 225-227.) 

* ^ δϊέηο§ταρθϊβ επ Οΐίγρτε εί αη δίβηι. (Οοηιρίε - τεαάα άυ XV* 
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οοη§τέδ ίπίεΓπαίίοη&Ι άε δίεηο^ΓαρΙιίε Βαάαρεδΐ 1932, ρ. 179 - 182.) 

Ηυάανεη1θ£ΐυ ΤΙιεοάοίοε 5. Α. Βίε δΙεπθ£Γ3<31ιΐθ ίη Ζγρεπι αηά ϊπ δϊ&ηι. (Κοπ^Γβδ- 

δόεπεΕί άβδ XV. Ιηΐετη&ΐίοη3ΐβπ δίεηο£Γ3ρ1ιεη1ίθη§Γε88ε3, Βαά&ρεδί 

1932 3.255-256.) 

Χρηστοβασίλη X.'Ο βασιλείας κΓ ή θερίστρα. μεσαιωνικό τραγούδι. (Νέα Εστία έτ. Τ 

τόμ. 12 σ. 675 - 677.) 

Χρηστόν Γ. Κυπριακαί παραλλαγαί ασμάτων. (Λαογραφία τόμ. 10 σ. 570- 571.) 

ψάχου Κ. Ή Έκκ?,ησιαστική Μουσική καί ή Εγκύκλιος Πίου τοΰ Δέκατου. 

(Μουσικά Χρονικά έτ. Δ' σ. 74-75.) 

» » Δημώδη ρσματα Ηπείρου. (Μουσικά Χρονικά έτ. Δ' σ. 49-52.) 

ψνχάρη ’/&>. Κατάλογος αλφαβητικός τής βιβλιοθήκης δωρηθείσης υπό Έμμαν. 

Μπενάκη. Βιβλιοθήκη τής Βουλής τών Ελλήνων. Τόμ. Β' Έν Άθή- 

ναις 1932 Σελ. 207. 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

Αγαθάγγελον Μητροπολίτου Κυδωνιάς και Άποκορώνον. Μελετίου τού 11ηγα παραι¬ 

νετική επιστολή. (Μύσων τόμ. Α' σ. 203 - 205.) 

Άθηναγόρα Μητροπολίτου Παραμυθίας καί Φιλιατών. Ό γνήσιος συγγραφεύς τών 

εις Διονύσιον τον Αρεοπαγίτην άποδιδομένων συγγραμμάτων. Έν 

Άθήναις 1932 Σελ. 107. 

» » Τό άγιον τάγμα τών Όμο·ψύχων έν τή άρχαίρ Έκκλησίρ. (Όρθοδοζία 

έτ. Ζ' σ. 89-95, 122 - 130.) 

» » Μία υπέροχος λησμονηθεΐσα στάσις προσευχής έν τή αρχαία Έκκλη- 

σίρ. (Άνάπλασις έτ. ΜΕ' σ. 69 - 70.) 

Άλιβιζάτου Άμίλκα. Περί μικτών γάμων. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 Αναμνη¬ 

στικός" σ. 434 - 443.) 

» » Περί κωδικοποιήσεως τών ιερών κανόνων τής Όρθοδόζου Εκκλησίας. 

(III® εοη§τέ3 ίηίεΓηαίίοηβΙ άε ό)Γζ3ηΐίηο1ο"ίε ρ. 193- 197.) 

» » Ή έν τφ Έλληνικω κράτει Εκκλησιαστική πολιτική. Λόγος έκφωνη- 

θείς εντολή τής συγκ?ήτου έν τή αιθούση τών τε?νετών τοΰ Πανεπι¬ 

στημίου τή 30τί Ίανουαρίου 1932 επί τή εορτή τών Τριών Ιεραρχών, 

έν τφ κατ’ αυτήν τε?..εσθέντι μνημοσύνφ τών ιδρυτών, ευεργετών καί 

καθηγητών τού Πανεπιστημίου. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 35. 

Άνδρεάδου Τ. 'Αρχ. Νικήτα Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου Περί τής Αίρέσεοχς τ<ΰν 

Αρμενίων. (Θεολογία τόμ. 10 σ. 47-55.) 

Άνθιμου Μητροπολίτου Μαρωνείας. Τό ζήτημα 'Ημερολογίου καί Πασχαλίου. Είσΐ]- 

γητική μελέτη. (Εκκλησία τόμ. I. σ. 376-377, 384-385, 397-401, 

408 - 410, 416 - 418, 425 - 426, 435 - 437.) 

Άντωνιάδον Εναγγ. Άρχιμ. Ή κατάστασις τών Αθηνών επί τής έποχής τού Αποστό¬ 

λου Παύλου. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 142. 

» » Ό Ίώβ κατά τό Εβραϊκόν. (Θεολογία τόμ. 10 σ. 56 - 63, 133-139.) 

» > Εις καί ό αυτός ψαλμός έν δυσίν έκδόσεσι. (Γρηγόριος ό Παλαμάς 

ετ. ΙΤ' σ. 62 - 64.) 

» » Όλίγα χινά περί τής θεωνυμίας Ιεχωβά. (Εκκλησιαστικός Φάρος 

τόμ. 31 Αναμνηστικός σ. 558 - 562.) 

Άντωνοπονλον Κυρίλλου Μονάχου. Έλεγχος κατά τής αίρέσεως τού Προτεσταντικοΰ 
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χιλιασμού και τής ψευδοπροφητείας. Έν Άθήναις 1932. Σελ. 24. 

(Απόσπασμα έκ των «Τριών Ιεραρχών».) 

Ανωνύμου. Ή κατά Χριστόν άγαμία καί αί μοναστηριακά! αδελφότητες κατά τούς 

πατέρας τής εκκλησίας. Άθήναι 1932 Σελ, 167- 

» » Τό ζήτημα των Παλαιοημερολογιτών. (Άνάπλασις έτ. ΜΕ' σ. 299 - 303.) 

» » Ή μητρόπολις Δράμας και Φιλίππων. (Όρθοδοξία Αθηνών έτ. Ε' 

σελ. 58.) 

» » Ιστορική άνασκόπησις τού Σιναϊτικοΰ ζητήματος. (Πάνταινος τόμ. 24 

σ. 717-719.) 

» » Επίσημα έγγραφα άφορώντα την Πατριαρχικήν εκλογήν (από Αύγου¬ 

στου 1931 — Τανουαρίου 1932.) (Νέα Σιών τόμ. 27 σ. 3-27, 95- 101, 

178- 186,385 -414.) 

» * Συμφωνία μεταξύ Πατριαρχικού θρόνου Αλεξάνδρειάς καί τής ίεράς 

Μονής Σινά περί τού εν Καΐρω Σιναϊτικοΰ Μετοχ. (Αυτόθι σ. 678-682.) 

Άποατολίδου Κ. Μνρτίλου. Ό από Σηλυβρίας Φιλιππουπόλεως μητροπολίτης Παΐσιος. 

(Θρςικικά τόμ. 3 σ. 17 - 35.) 

'Αρκαδίου Βατοπεδινοϋ. Ή Λειτουργία τής Μεγάλης Παρασκευής καί ή τέλεσις των 

κατηχήσεων έν τή Αγία Ειρήνη Κωνσταντινουπόλεως. (ΙΙΙ> οοη^τέε 
ίηίεηιαίίοη&Ι άε ΐ>γζ3.η1ίηο1θ£ΐβ ρ. 135.) 

Βαλέττα Γ. Ό "Αγιος Ιγνάτιος Άγαλιανός καί τό έν Λέσβφ άναμορφορτικόν 

έργον του. (Θεολογία τόμ. 10 σ. 289 - 312.) 

Βαφείδον Φιλαρέτου Μητροπολίτου Ηράκλειας. Κύριλλος ό Αλεξάνδρειάς καί οί αγώ¬ 

νες αυτού κατά Νεστορίου. Έν Θεσσαλονίκη 1932 Σελ. 176. 

» » Ό Ιερός Κύριλλος ό Αλεξάνδρειάς καί ή φιλόσοφος Ύπατία. (Γρη- 

γόριος ό Παλαμάς έτ. ΙΤ' σ. 87 -92.) 

Βεκιαρέλλη Β. Ή 1500 επέτειος τής Οικουμενικής Συνόδου τής Εφέσου. (Εργασία 

έτ. 3 σ. 13 -15.) 

Βέλλα Βασιλ. Αί σύγχρονοι κατευθύνσεις τής επιστήμης -τής πα?.αιάς Διαθήκης. 

(Θεολογία τόμ. 10 σ. 22-46.) 

» . Ία τέκνα παρ’ Ισραήλ. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 Αναμνηστι¬ 

κός σ. 216 - 227.) 

» * Κριτικά εις τό βιβλίον τής Εξόδου. (Νέα Σιών τόμος 27 σ. 65-76, 

154 -164.) 

Υπόμνημα εις τό βιβλίον τού προφήτου Ναούμ. Έν Άθήναις Σελ. 48. 

» » Νεκρά θάλασσα, Ιορδάνης, Ιεριχώ. (Νεανική ψυχή έτ. Β' σ. 15-17.) 

* » Ή μεγάλη Λαύρα τού Αγίου Σάββα. (Αυτόθι σ. 66 - 68.) 

» » Τό φρέαρ τού Ιακώβ. (Αυτόθι σ. 86-87.) 

Γαλανοπούλου Μελετίου ’Αρχιμ. Ό Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Θεόκλητος. (Λακωνικά 

Τευχ. Ά σ. 313-326.) 

Γαλανού Μιχ. Πώς βλέπω την θέσιν καί τό έργον τής Εκκλησίας μας. (Άνάπλασις 

έτ. ΜΕ' σ. 225 - 226, 241-244, 257 - 260, 273 - 274, 283 - 284, 303 - 304, 

315-317.) 

* * Διδάγματα από τον "Ομηρον. (Άνάπλ. ετ. ΜΕ' σ. 161 - 165, 177 - 182.) 

Γενναδίου Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως. Ή άπάντησις τού Μακαριιοτάτου Αρχιεπι¬ 

σκόπου Αθηνών κ. Χρυσοστόμου εις την εγκύκλιον τού Πάπα Πίου 

ΙΑ' «Βαχ νβΐΊ&ύβ», (Όρθοδοξία Κ/πόλειος έτ. 71 329-334.) 

Οεηηαάϊοε Μ. ΑΓβϋα^'οβ-Ιου ΜόίΓοροΙΗε ι/’ ΗΘΙϊοροΙϊα. 1,65 ρπηοΐραιιχ ρτοΒΙέιηεδ 

άο^ηιεΛίφίβδ ΙγηΚ ό Ια τέαηίοπ άβδ Ε§1ίδε5. Ραπέ 1932. 
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Γερμανόν Μητροπολίτου Θυαζείρων. Ή έν Βόννη συνδίάσκεψις Όρθοδόξων καί 

ΙΙαλαιοκαθολικών. (Νέα Σιών τόμ. 27 σ. 286-289, 354-356.) 

» » Έκθεσις τής μικτής δογματικής επιτροπής τής· διορισθείσης υπό τού 

Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τού Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας 

προς σύσκεψιν περί τών σημείων συμφωνίας καί διαφοράς μεταξύ 

των Εκκλησιών, Άγγλικανικής καί Ανατολικής Όρθοδόξου. (’Από- 

στολος Βαρνάβας τόμ. 4 περίοδος Β' σ. 24 - 26, 38 - 43. Βλ. καί 

«Εκκλησίας» τόμ. Γ σ. 57-58, 66-67.) 

Γεωργιάδου Γεωργίου. Παράγοντες πολιτικής έξελίξεως* (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 

31 Αναμνηστικός σ. 539-557.) 

Γεωργιάδου Κ. Τό ζήτημα τών Παλαιοημερολογιτών. (Εκκλησία τόμ. I. σ. 391 -394.) 

Γιαννάγκα Γενναδίου 'Αρχιμ. Ή πρώτη καί μεγάλη έν Νίκαια. Σύνοδος καί ή άγαμία 

τού κλήρου. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 Αναμνηστικός σ.304-813.) 

Γκέκα Φωτίου. Αναγκαστικοί έορταί τών Όρθοδόξων μετά τών Λατίνων έν Κερκύρα 

κατά τήν Ενετοκρατίαν. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 Αναμνη¬ 

στικός σ. 155-159.) 

Γρηγοριάδου Φωτίου. Ό μαρτυρικός θάνατος τού Ποντίου Πιλάτου. (Μακεδονικόν 

Ήμερολόγιον έτ. Η' σ. 141-144.) 

Δ.Ι.Π. Ή Έκκ?νησιαστική ποίησις τών Χριστουγέννων. (Νεανική ψυχή έτ. Β' 

σ. 17 - 20.) 

Δεληγιάννη Γεωργίου. Καλλινίκου Γ' Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως έλεγχος τής 

αγνείας πείρας τής Θεοτόκου. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 Ανα¬ 

μνηστικός σ. 412-424.) 

Δελιαλη Ν. Ηπειρωτικοί Σημειώσεις. (Ηπειρωτικά Χρονικά έτος έβδομον ο. 

246-248.) 

Δελικάνη Καλλινίκου Μητροπολ. Κνξίκου. Ή τρίτη έν Έφέσω Οικουμενική Σύν¬ 

οδος. (Όρθοδοξία Κων/πόλεως έτ. Ζ' ο. 38-47.) 

» » Ό έκχριστιανισμός τών Σλαύων καί ή Εκκλησιαστική Σλαυωνική 

γλώσσα. (Αυτόθι σ. 264-274, 295-306, 335-342,) 

» » Αί αξιώσεις τών επισκόπων τής Παλαιάς Τώμης. (Αυτόθι σ. 383 - 390, 

407-414.) 

Διαμαντοπούλου 'Αδαμ. Ή Γ' Οικουμενική Σύνοδος έν Έφέσω, επί τή πεντεκαιδεκάτη 

έκατονταετηρίδι (431-1931). (Θεολογία τόμ. 10 σ. 5-21, 106-132, 

193-212,313-332.) 

Δνοβοννιώτου Κ. Περί ένώσεως τής Άγγλικανικής εκκλησίας μετά τής Όρθοδόξου καί 

τού κύρους τών Άγγλικανικών χειροτονιών.—Λόγος επί τή έγκαθι- 

δρύσει τών Πανεπιστημιακών αρχών τού έτους 1931 -1932 ρηθείς έν 

τή αιθούση τών τελετών τού Πανεπιστημίου τή 29 Νοεμβρίου 1931. 

Έν Άθήναις 1932 Σελ. 25. 

» » Ανέκδοτα εγκώμια εις τούς τρεις Ίεράρχας. (Εκκλησιαστικός Φάρος 

τόμ. 31 Αναμνηστικός σ. 77 - 91.) 

Ειρηναίον Μητροπολίτου Σάμον και Ικαρίας. Επιστήμη καί Θρησκεία. (Πολιτισμός 

» » τόμ. Αλ σ. 745- 748.) 

Ενστρατιάδου Σωφρονίου πρώην Αεοντοπόλεως. Ό Χριστός έν τή ύμνογραφίςι. (Θεο¬ 

λογία, τόμ. 10 σ. 75 -80, 173, 173 -179.) 

» » Ό Άγιος Θεόδοτος επίσκοπος Κυρηνείας. (Απόστολος Βαρνάβας τόμ. 

4 περίοδ. Β' σ. 5-14.) 

» » Πώς οί από αιρέσεων τή Όρθοδόξφ εκκλησία προσερχόμενοι έγί- 

Επετηρις Εταιρείας Βυζλντ. Σπουδών, έτος Θ'. 32 
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νοντο δεκτοί. (Αυτόθι σ. 20-23, 36-38, 53-61, 108-110, 139-143, 

156 -160, 187 -190, 260-263, 281 - 282, 291 - 294.) 

Ενστρατιάδου Σωφρόνιόν πρφην Αεοντοπόλεως. 'Ρωμανοΰ θρήνοι καί στεναγμοί. 

(Αυτόθι σ. 66 - 70.) 

» » 'Η Κυριακή τής Σταυροπροσκυνήσεως. (Αυτόθι σ. 83-94.) 

» » Ποίημα 'Ρωμανοΰ χοΰ Μελφδοΰ εις τό "Αγιον καί μέγα Σάββατον. 

(Αυτόθι σ. 128-183.) 

» » Ποιήματα 'Ρωμανοΰ χοΰ Μελφδοϋ. (Αυτόθι σ. 204 - 214.) 

» » Περί τής νήσου Κύπρου Σημείωμα. (Αυτόθι σελ. 309- 311.) 

» » Κυπριακοί Κώδικες έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων. (Αυτόθι 

σ. 342 - 345, 373 - 375.) 

» » Ό "Αγιος Ιωάννης ό Δαμασκηνός καί τα ποιητικά αύτοΰ έργα. (Νέα 

Σιών τόμ. 27 σ. 28-44, 216-224, 229-253, 417-422, 450-472, 514- 

525, 570 - 585, 644 - 664.) 

* » Κασιανή ή Μελφδός. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 Αναμνηστικός 

σ. 92-112.) 

» » Αγιολογικά. Δύο άγιοι Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως. Θωμάς ό Α' 

καί Θωμάς Β'. ('Ρωμανός ό Μελφδός τόμ. Α' σ. 10-12.) 

* > Τρία επιγράμματα έν τφ Ναφ τής αγίας Σοφίας. (Αυτόθι σ. 12-13.) 

» » Ή τελετή τής Τνδίκτου. (Αυτόθι σ. 97-102.) 

» » Ή Μονή τής Χώρας.—Πόθεν έλαβε τό όνομα. (Αυτόθι σ. 102-105.) 

» » Εις την μεταμόρφωσιν τοΰ Κυρίου. (Αυτόθι σ. 106-113.) 

» » Παπικόν έγγραφον. (Αυτόθι σ. 113-117.) 

» » Ευχή συγχωρητική εις τούς κεκοιμημένους τοΰ σοφωτάτου Πατριάρ- 

χου Μαξίμου τοΰ λογίου. (Αυτόθι σ. 126-127.) 

Ζαχαρούλη ^Γεωργίου. Σημειώσεις τινές περί βαπτίσματος των νηπίων. (Εκκλησιαστι¬ 

κός Φάρος τόμ. 31. Αναμνηστικός σ. 425-433.) 

Ήλιάδον Χαραλ. 'Αγιογραφικά σημειώματα. Τά άγνωστα μαρτυρολογία των πρώτων 

Χριστιανικών αιώνων τής Ανατολής. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 

Αναμνηστικός σ. 366 - 383.) 

Θέμελη Τιμο&έον Αρχιεπισκόπου Ίορδάνου. Ή Τερουσαλήμ καί τά μνημεία αυτής 

τόμ, Α Σελ. 728 τόμ. Β' Σελ. 729- 1487. Έν Ίεροσολύμοις 1932. 

» » Τάφοι έκτος καί εντός των Ιεροσολύμων. (Νέα Σιών τόμ. 27 σ. 45-60, 

102-110, 137-141.) 

» » "Υδατα τής Τερουσαλήμ. (Αυτόθι σ. 142 -153, 193 - 215.) 

* » Πρός τήν Τερουσαλήμ τφ 1488. (Αύιόθι σ. 487 - 489.) 

» » Περί των έπωνυμίων τής Παναγίας. (III* οοπ^τέδ ίπΙεΓΠ&ίΐοη&Ι όβ 

ί>γζ8.ηίίηο1θ£Ϊε ρ. 811 - 314.) 

» » Ή Παναγία ή αίωνία βασιλεία τοΰ θήλεως. (Εκκλησιαστικός Φάρος 

τόμ. 31 Αναμνηστικός σ. 68-76.) 

Ιεζεκιήλ Μητροπολ. Θεσααλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. 3 Αρχιερατικόν Έπιτίμιον 

(Θεολογία τόμ. 10 σ. 355-357.) 

» » Ή Τερολογία εις τούς μικτούς γάμους. (Εκκλησία σ. 290 - 294.) 

» » «Εναίσιμα» επί τή τριακοστή πέμπτη έπετηρίδι τής επιστημονικής 

δράσεως τοΰ Μακαρ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών καί πάσης Έλ?*,άδος. (Θεολογία τόμ. 10 σ. 86 - 95.) 

* * Ή Εκκλησία Αχριδών καί Μητρόπολις Φαναριοφερσάλων. (Νέα Σιών 

τόμ. 27 σ. 473 - 476.) 
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■ Ιωακείμ Μητροπολίτου Φωκίδος. Διάθεσις των προσόδων των έν Αμερική ετεροδόξων 

Εκκλησιών. (Εκκλησία τόμ. Ι' σ. 434-435.) 

Καζαντζή Κων. Τό Ίσραηλιτικόν πρόβλημα. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. Ι^' σ. 14-19.) 

Κακογιάννη Αρσενίου μητροπολίτου Νονβίας. Ό Ένώχ καί αί ίστορικαί περιπέτειαι 

τοΰ εις τούτον αποδιδόμενου βιβλίου υπό τον τίτλον «Προφητεΐαι 

Ένώχ». (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 Αναμνηστικός σ. 509-522.) 

I Καλλινίκου Κωνσταντίνου Μεγάλου Οικονόμου. 'Ο ιερός Ψαλτή ρ έν τή εφαρμογή καί 

πράξει. Έκδοσις Β’ άναθεωρηθεΐσα καί τριπ/.ασιασθεϊσα. Έν Άθή- 

ναις 1932 Σελ. 205. 

» * Παροιμίαι Σολομώντος. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 Αναμνηστι¬ 

κός σ. 451 - 458.) 

» » Ό Δεκάλογος. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. Ι<Γ' σ. 7 - 18, δ - 61.) 

Καλλίστον Αρχιμανδρίτου. Έκθρόνισις χοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου καί τά έπακολου- 

θήσαντα δεινά έν τή Εκκλησία Ιεροσολύμων έπί των διαδόχων αύτοΰ 

ι Προκοπίου καί Τεροθέου- (Νέα Σιών τόμ. 27 σ. 129 - 136.) 

Έκθρόνισις τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου (1872) καί συνέπειαι αυτής. 

(Αυτόθι σ. 259 - 275.) 

» » Τά έπί Πατριάρχου Προκοπίου (1872 - 1875) άναφυέντα σοβαρά ζητή¬ 

ματα έν τή Έκκλησίφ Τεροσολύμιυν. (Αυτόθι σ- 305 - 328.) 

» » Αύτοκρατορικός Κανονισμός τοΰ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων καί ή 

εφαρμογή αύτοΰ. (Αυτόθι σ. 364-384.) 

» » Ό Πατριάρχης Τερόθεος (1875 - 1882) καί ή δράσις αύτοΰ έν τή 

Σιωνίτιδι Έκκλησίφ. (Αύτόθι σ. 433 -449.) 

» » Ό Πατριάρχης Τεροσολύμων Νικόδημος (1883-1890) καί ή δράσις 

'■ αύτοΰ έν τή Σιωνίτιδι Έκκλησίφ. (Αύτόθι σ. 497, 586 - 604, 665 - 672.) 

» * Ό Πατριάρχης Γεράσιμος (1891 -1897) καί οί αγώνες μύτοϋ καί τής 

περί αύτόν αδελφότητος υπέρ των 'Αγίων Τόπων. (Αύτόθι σ. 673-677.) 

» » Κανονισμός τοΰ 'Ρωμαϊκοΰ Πατριαρχείου Τεροσολύμων. (Εκκλησια¬ 

στικός Φάρος τόμ. 31 Αναμνηστικός σ. 130 - 143.) 

■β Καραβία Χαραλάμπου. Έκ των περί τοΰ 'Αγίου Διονυσίου άπαντωμένων Ιστορικών 

γεγονότων. (Ίόνιος Ανθολογία έτ. 6 σ. 168.) 

Καρπαθίου Εμμανουήλ Άρχιμ. Ιωακείμ ό Β' καί τό Βουλγαρικόν ζήτημα. (Εκκλη¬ 

σιαστικός Φάρος τόμ. 31 "Αναμνηστικός σ. 321 - 366.) 

» » Ό "Αγιος νεομάρτυς Νικήτας ό Νισύριος. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 189. 

(Βλέπε καί Νικοδήμου.) 

Κάσδαγλη Αλεξάνδρου. Σολομώντος Βασιλέως άσμα ασμάτων. (Έκκ?ι.ησιαστικός Φάρος 

τόμ. 31 Αναμνηστικός σ. 46 - 67.) 

Καστανά Θεοδ. Βικτωρΐνος ό ρήτωρ. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. ΙΤ' σ- 410-412.) 

Κοϊβεράκι "Ιλαρίωνος Άρχιμ. Ποια ή χρήσις καί ή έννοια των λέξεα>ν Πρεσβύτερος 

καί Διάκονος έν τή Κ. Διαθήκη. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 Ανα¬ 

μνηστικός σ. 299 - 303.) 

Κούρτη Κωνσταντίνου. Ανέκδοτος έπιστολή Γερασίμου (1607 -1685) Μητροπολίτου 

Φιλαδέλφειας. (Ίερ. Σύνδεσμος περίοδ. Ε' έτ. Δ' σ. 183 - 184, 192-193.) 

Κωνσταντινίδου Μιχαήλ Μ. ’Αρχιμ. Τΐιβ Οτίΐιοάοχ ΟΙπιγοΙι. Γοηάοπ 1931 Σελ. 168. 

» » "Αγγλικανών ιερέων συνέδριον. (Εκκλησία τόμ. I. σ. 311-314, 326-329.) 

Λανριώτου Άλεξ. Καθορισμός τής ημέρας τής εορτής τοΰ ναοΰ τής αγίας Σοφίας. 

(Γρηγόριος ό Πα?<.αμάς έτ. Ιζ” σ. 35 - 36.) 
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Λανριώτον Σπυρίδωνος. Δελτίον άγιορειτικών χειρογράφων. Τό μέγα Γεροντικόν. 
Έν Άθω 1932 τεΰχ. Α' Σελ.. 32. 

8 * Περί τοΰ μυστηρίου τής μετανοίας καί έξομολογήσεακ. Έν Άθα> 
1932 Σελ. 16. 

Λόντον I. Α. Ή εν Αλεξάνδρειά κατηχητική έπίκλην Σχολή. Άθήναι 1932 Σελ. 122. 

Μαξαράκη Γερασίμου. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής έν Αίγυπτφ Όρθοδόξου Εκκλη¬ 

σίας. Έκδίδοται έπιμελείφ Εύγενίου Μιχαηλίδου καθηγητοΰ διευθυν- 

τοϋ «Εκκλησιαστικού Φάρου». Αλεξάνδρεια 1932 Σελ. 690 -Γ λβ’. 

Μαλανδράκη Μ. Δύο ανέκδοτα έγγραφα τής επί τοΰ Κυβερνήτου Ίωάννου Καποδι- 
στρίου σύστασης Εκκλησιαστικής επιτροπείας. (Εκκλησία τόμ. I 

σ. 185- 187) 

Μέκιαν Κ. Ίστορικοθρησκευτικαί ερευναι. Ή περίπυστος αναφορά τοΰ ήγεμόνος 
τής Ίουδαίας Ποντίου Πιλάτου πρός τον αύτοκράτορα τής 'Ρώμης 
Τιβέριον περί των θαυμάτων, τοΰ πάθους καί τής Άναστάσειυς τοΰ 
Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού. (Όρθοδοξία Αθηνών έτ. Ε'. 121 - 123.) 

Μελίτωνος Αρχιεπισκόπου Μαδάβων. Περί Ίωάννου τοΰ Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ. 

(Νέα Σιών τόμ. 27 σ. 357 - 360, 424 - 427, 490 - 494, 60ό - 608, 634 - 643.) 
Μεσολωρά Ί. Γή αγία. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 118. 

Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος. Σύντομος έκθεσις πεπραγμένων, (Έν Άθήναις 1932 

Σελ. 15.) 

[Μιχαηλίδου Ευγενίου]. Οικονομική καχεξία τοΰ Πατριαρχικού θρόνου Αλεξάνδρειάς 
άρχομένου τοΰ ΙΗ' Αίώνος. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 Αναμνη¬ 
στικός σ. 565 -579.) 

» » Φωτίου Αλεξάνδρειάς-Κ. Παγιόνη Μ. Αρχιδιακόνου. Ανέκδοτοι πλη- 

ροφορίαι περί συστάσεως Θεολογικοΰ περιοδικού συγγράμματος καί 
καταρτισμού τυπογραφείου έν τφ Πατριαρχικφ θρόνω Αλεξάνδρειάς 
(1908). (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 Αναμνηστικός σ. 587-601.) 

Μπαλάνου Δημ. Λουκιανός ό μάρτυς καί Λουκιανός ό αποσυνάγωγος. (Ακαδημίας 
Αθηνών Πρακτικά ετ. 7 σ. 306 - 310.) 

* » Κωνσταντίνος Οικονόμος ό έξ Οικονόμων. Άθήναι 1932 Σελ. 28. 

[Άπόσπ. έκ τής Μεγ. Έλλην. * Εγκυκλοπαίδειας τόμ. 18 σ. 759- 761.] 

Μπονάκη Άβιμέλεχ Μονάχου. Περί των κατ’ αύτάς γινομένων καρναβαλλίων. ("Ραδά¬ 

μανθυς ετ. 17 τεΰχ. 4 σ. 3 - 4.) 

Μπραταιώτη Π. Έπί τής έκθέσεως τής Μεικτής Δογματικής Επιτροπείας. (Εκκλησία 
τόμ. I. σ. 121 -123.) 

Νικοδήμου Αγιορείτου. Βίος καί πολιτεία τής άγιας όσιομάρτυρος καί θαυματουργού 
Θεοδοσίας τής Κωνσταντινουπολιτίσσης συγγραφείς μέν υπό τοΰ έν 
όσίοις Νικοδήμου Αγιορείτου τοΰ Ναξίου, νΰν δέ τό πρώτον έκδιδό- 

μενος υπό Εμμανουήλ I. Καρπαθίου, Αρχιμανδρίτου. Έν Άθήναις 
1932 Σελ. 14. 

» » Ακολουθία των αγίων μαρτύρων Θεοδοσίας τής Τυρίας καί Θεοδοσίας 
τής Κωνσταντινουπολιτίσσης συνταχθεΐσα μέν υπό τοΰ έν όσίοις Νικο¬ 
δήμου Αγιορείτου τοΰ Ναξίου, νΰν δέ τό πρώτον έκδιδομένη υπό 
Εμμανουήλ Καρπαθίου, Αρχιμανδρίτου. Έν Άθήναις 1933 Σελ. 30. 

Ξηρουχάκη Άγα&αγγέλου Άρχιμ. Αί Σύνοδοι τοΰ Γερολάμο Λάντο. (Θεολογία τόμ. 

10 σ. 156 - 162, 250 - 261.) 

8 » Περί τής αρπαγής έκ Κωνσταντινουπόλεως καί μεταφοράς των Ιερών 
λειψάνων τοΰ αγίου Σάββα καί Αθανασίου τοΰ Μεγάλου Πατριάρ- 
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χου Αλεξάνδρειάς. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 Αναμνηστικός 
σ. 443 - 450.) 

Παλλαδίου Αρχιμανδρίτου. Εκδρομή εις Πέτραν (ΐνάάΐ Μυεδ.) (Νέα Σιών τόμ. 27 

σ. 225 - 250.) 

Παναγιωτίδου Ί. Λεξιλόγιον τής πρός Εβραίους επιστολής. (Θεολογία τόμος 10 
σ. 163-172.) 

Παπαδοπονλου Ίωάννου. Τό έργον τής Γ' Οικουμενικής Συνόδου καί ή κατ3 αυτήν 
δράσις τοΰ άγιου Κυρίλλου. Αλεξάνδρεια 1932. Σελ.; 

» » Ιστορία τών παθών καί τής άναστάσεως τοΰ Κυρίου Αλεξάνδρεια 
1932 Σελ.; 

Παπαδοπονλου Νικ. Ό άγιασμός τών Θεοφανείιον. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 16. 

Παπαδοπονλου Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου Ά&ηνών. Ή τρίτη Οικουμενική Σύν¬ 

οδος καί τό Πρωτείον τοΰ Επισκόπου 'Ρώμης. Άπάντησις εις τήν 
Εγκύκλιον τοΰ Πίου ΙΑ' «Γυχ νβπΐ&ίίε». Έν "Αθήναις 1932 Σελ. 47. 

(Άνατύπιοσις έκ τοΰ Γ τόμου τής «Έκκλ,ησίας».) 

» » Περί τών μεικτών Γάμων. (Εκκλησία τόμ. I. σ. 147 - 150.) 

» » Οί έορταστικοί λόγοι τοϋ άγιου Αλεξάνδρειάς. (Εκκλησιαστικός 
Φάρος τόμ. 31 Αναμνηστικός σ. 25 - 45.) 

» » Ό Άγιος Κύριλλος Αλεξάνδρειάς καί τά συγγράμματα τοΰ Άπολλι- 
ναρίου. (Θεολ,ογία τόμ. 10 σ. 97 -105.) 

» » Ό· Άγιος Κύριλλος Αλεξάνδρειάς καί ή Δ' Οικουμενική Σύνοδος. 

(Αύτόθι σ. 333-354.) 

» » “Ελεγχος παραποιήσεως Συνοδικών πράξεων καί Πατριαρχικών εγγρά¬ 

φων. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. Ι7' σ. 65 -69, 96- 101, 138- 149.) 

Παπαϊωάννου Χαριλ. — Χάκκετ Ίωάννου. Ιστορία τής ορθοδόξου Εκκλησίας τής 
Κύπρου Τόμ. Γ'. Ή Λατινική Έκκλιησία, οί Λατίνοι έπίσκοποι καί τά 
Λατινικά ιδρύματα έν Κύπριο έπί Φραγκοκρατίας. Κατά μετάφρασιν 
καί συμπλήρωσιν υπό Χαριλ. Ί. Παπαϊωάννου. Έν Πειραιεΐ 1932 
Σελ. 281. 

Παπακωνσταντίνου Θεοφ. Άρχιμ. Τό πρωτείον τοΰ Πάπα καί ή έ'νωσις τών Εκκλη¬ 

σιών. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. Ι7' σ. 34-35.) 

Παρασκευαΐδον Θεολόγον Άρχιμ. Αί θεμελιώδεις σκέψεις καί ή είκών του χαρακτήρος 
τοΰ Προφήτου Άμώς χάριν τοΰ κηρύγματος. (Εκκλησιαστικός Φάρος 
τόμ. 31 Αναμνηστικός σ. 257 - 280.) 

Πετρακάκον Δημ. Τό Πατριαρχεΐον καί ή Κοινότης Αλεξάνδρειάς τφ 1862. (Εκκλη¬ 

σιαστικός Φάρος τόμ. 31 Αναμνηστικός σ. 113-122.) 
Πετροννια Βασ. Ηθικά προβλήματα. Μέρος Α' Άπό τής Φιλοσοφίας εις τον Χριστια¬ 

νισμόν. Άθήναι 1982 Σελν. 67. 

Πολάκη Παρ&ενίον "Αρχιμ. Ή πολιτική τοΰ Βατικανού έναντι τών Εκκλησιών τής 
Ανατολής. (Πάνταινος τόμ. 24 σ. 506 - 509, 527 - 529, 543 -546.) 

» » Συζητήσεις περί τό αλάβαστρον τοΰ Μύρου. (Εκκλησιαστικός Φάρος 
τόμ. 31 Αναμνηστικός σ. 481-508.) 

Πολυκάρπου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών. Περί τοΰ κανόνος τής Παλειιάς 
Διαθήκης. (Εκκλησία τόμ. ϊ. σ. 150 -152.) 

» » “Εκθεσις περί τών έργασιών τής Δογματικής Επιτροπείας έν Λονδίνψ 
τφ 1931. (Άνάπλ.ασις ετ. ΜΕ' σ. 184-187, 198-201.) 

» » “Εκθεσις περί τής συνδιασκέψεως Όρθοδόξων καί Παλ,αιοκαθολικών έν 
Βόννη τής Γερμανίας τόν Όκτώβριον τοΰ 1931. (Αύτόθι σ. 209-213.) 
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Πολυκράτονς Ιακώβ. Ή προς ένωσιν των Εκκλησιών Σύνοδος τής Φλωρεντίας 

(1438- 1430). (Όρθοδοξία Αθηνών έτ. Ε' σ. 62-63, 74-76, 110-111.) 

» » Αί αποφάσεις τής Φλωρεντίας εις τάς Αθήνας. (Αυτόθι σ. 135·) 

'Ράλλη Κ. Μ. Περί τού κύρους τοΰ γάμου τοΰ ίερολογηθέντος υπό ίερέως τελοΰντος 

υπό εκκλησιαστικήν ποινήν. (Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά τόμ. 7 

σ. 216-218.) 

» » Περί τής εκλογής τών Πατριαρχών Ίεροσο?>.ύμων από τοΰ έτους 1647 

μέχρι τοΰ έτους 1827. (Αυτόθι σ. 286 - 289.) 

» » Περί τοΰ εκκλησιαστικού αξιώματος τοΰ Οικονόμου. (Αυτόθι σ. 4-10.) 

» » Περί τής εκλογής τών αρχιερέων τής Αρχιεπισκοπής Ί π εκίου κατά 

τούς τελευταίους χρόνους τοΰ αυτοκέφαλου αυτής. (Αυτόθι σ. 54- 57.) 

» * Περί τοΰ έκκλησιαστ. αξιώματος τοΰ Πριμικηρίου- (Αυτόθι σ. 124-128.) 

Σαβράμη Εύαγ. Συμβολαί είς την εκκλησιαστικήν Ιστορίαν τών Ίωαννίνων. (Ηπει¬ 

ρωτικά Χρονικά έτ. έβδομον σ. 157- 172.) 

ψ Σιδερίδον Ξενοφώντος. Μητροπόλΐται Δέρκων υπό τοΰ Άδαμαντίου διακόνου. (Όρθο- 

δοξία Κ/πόλεως έτ. Ζ' σ. 320 - 328, 374 - 389, 399 - 406.) 

Σννοδινον Πολυκάρπου Μητροπολίτου Γόρτννος και Μεγάλοιτόλεως. Ή Όρθόδοξος 

Χριστιανική Εκκλησία καί τό Ελληνικόν “Εθνος. (Εκκλησιαστικός 

Φάρος τόμ. 31 Αναμνηστικός σ. 570-586.) 

Τρεμπέλα Π. Ν. Μυστηριακαί Θρησκεΐαι καί Χριστιανισμός.Άθήναι 1932 Σελ. 2564-ιδλ 

» » Μασσωνισμός — Θεοσοφία. Άθήναι 1932 Σελ. 279 4- ιδ'. 

» » Τό περί τάς έν Ευρώπη 'Ρωσικάς Όρθοδ. παροικίας έγερθέν ζήτημα 

έξ έπόψεως κανονικής. (Εκκλησία τόμ. I. σ. 195-204.) 

» » Οί όροι καί οί παράγοντες τής άνακηρύξεως τοΰ Αυτοκέφαλου. Τό 

αύτοκέφαλον καί οί ιεροί Κανόνες. (Εκκλησία τόμ. I. σ. 210-212, 

218-220, 247-250, 264- 266, 278-284). 

» » Ίστορικο κανονικά σημειώματα επί τής έν 'Ρωσίρ Έκκλησ. καταστά- 

σεως. (Αυτόθι σ. 294-297, 306-311, 324 -326, 338-342, 355-357, 

362-364, 368-369, 377-379, 385-387, 401-402, 410-411,418-419, 

426 - 427.) 

Φιριππίδον Νικολάου. Διονύσιος Κανάλες (συμπληροιματικά.) (Εκκλησιαστικός Φάρος 

τόμ. 31 Αναμνηστικός σ. 228-256.) 

Φωκνλίδου Ίωάννον. Ό “Αγιος Μελίτης Επίσκοπος Αντιόχειας καί Όμολογητής. 

(Πάνταινος τόμ. 24 σ. 85 - 89, 101 - 106.) 

» » Τό Πάσχα. (Νέα Σιών τόμ. 27 σ. 276 - 282.) 

» » Σωφρόνιος ό Σοφιστής ό καί Πατριάρχης Ιεροσολύμων. (Εκκλησια¬ 

στικός Φάρος τόμ. 31 Αναμνηστικός σ. 522 - 538.) 

ΤΕΧΝΗ 

Αδαμαντίαν Άδ. Άνασκαφαί έν Σπάρτη. (Πρακτικά τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής 

Εταιρείας τοΰ έτους 1931.) Έν Άθήναις 1932 σ. 91 - 96. 

Ανωνύμου. Χριστιανικά Μνημεία. (Ποιμήν ό Καλός έτ. Δ' άριθ. φύλ. 45 σ. 11.) 

’Αποατολάκι Άννης. Τά Κοπτικά υφάσματα τοΰ έν Άθήναις Μουσείου Κοσμητικών 

Τεχνών. Έν Άθήναις 1932 σελ. 203 εικ. 163 πίν. έγχρ. 2. 

Άρβανιτάκη Γεωργίου. Μία είκών τοΰ Μάρκου είς την Εκκλησίαν τοΰ αγίου Σάββα 

έν Αλεξάνδρειά. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 Αναμνηστικός 

σ. 123 - 130.) 
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Οεπηαύΐοε Μ. ΑηιύΛά]ο^Ιοα, ΜέίΓοροΙΐίε ΗέΙΐορο/Ιε. Μβαιότε άυ δ&ίηΐ - δγποάε 

άη Ρ8.1ΠΟΓΟ&1 Οεεαηιέηίφαε. ϋπ Ενεπ^ϋε αιαητίδεηΐ οτηέ άε πιετ- 

νείΐΐβαεβδ ηιίηϊ&ίιίΓεδ οοπεετνε εη Ρ&έπ&Γοαί ΟεειιΐΏέηίςιιε. Ιεί&η- 

δηΐ 1932 ρ. 8 μετ’ είκόνος ολοσέλιδου, 

Δελιαλη Νικ. Οί νεομάρτυρες Δυτ. Μακεδονίας Γεώργιος τών Ίωαννίνων καί Δημή- 

τριος ό έκ Σαμαρίνης. (Ήμερολόγιον Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη 1932 

σ. 178 -181.) 

Εναγγελίδου Δημ. Άνασκαφαί Δωδώνης καί Παραμυθίας. (Πρακτ. τής έν Άθήναις 

Αρχαιολογικής Εταιρείας 1930 σ. 52 - 68.) 

Ζάχον Άγαμέμν. Ώραΐαι Τέχναι. Μουσική καί Ευγονική. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 

31 Αναμνηστικός σ. 188 - 215.) 

Θέμελη Τιμο&έου Άρχιεπ. 5Ιορδάνου. Ή γέννησις τοΰ Χρίστου έν τή τέχνη. (Απόστο¬ 

λος Βαρνάβας τόμ. Δ' περίοδ. Β' σ. 390 -392.) 

Θωμοπούλον Θωμά. Είναι σήμερον δυνατή ή δημιουργία Νεοελληνικού ρυθμοΰ; 

(Εργασία έτ. 3 σ. 229-231.) 

Ιεζεκιήλ Μητροπολ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοψεροάλων. Προβλήματα Εικονογρα¬ 

φίας. (Εκκλησία σ. 178- 180, 258- 259.) 

Κονρουνιώτη Κ. Έλευσινιακά. (Τή συνεργασία Γεωργίου Μυλωνά, Αναστασίου Όρλάν- 

δου, Ίωάννου Τραυλού, καί Ίωάννου Θρεψιάδη.) Τεύχος Α'. Έν Άθή- 

ναις 1932 Σελ. 278-}-ιε'. 

Κύρον Άχιλλέως. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Κρής. Άθήναι 1932 Σελ. 190. 

Μπαρλά Τάκη. Χριστιανική τέχνη. (Έφημ. Πολιτεία 25. 12. 1932 σ. 3.) 

Ξυγγοπούλου Α. Βυζαντινά! τοιχογριιφίαι έν Πολωνία. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1932 

σ. 263 - 266 ) 

» » Πήλινον Βυζαντινόν θυμιατήριον. (Αρχαιολογική Έφημερίς 1930 

σ. 127-140.) 

Χγη£οροαΙο$ Α ΙΤπ ποανεειι πιεηιΐδεηί ίΠαδίτέ άε Β&τίεαπι εί ,ΐο&βαρίι. ( ΙΙΙε 

εοη§τέδ ϊηίετηείϊοηεΐ άε θγζεηίΐηοΐο^ΐε ρ. 235 - 236.) 

ΟΗΒπάοε Απ. Εεδ ιηοηυιιιεηΐδ όγζ&πίίπδ άε Οΐιϊοδ θΆρτεδ Ιεδ τέεεηίβδ τεςάβΓοΙιεδ. 

(ΙΙΙβ εοη^τεδ ίηίεηιπΐίοηεΐ άε 1>γζ&η1:ΐηο1ο§;ίθ ρ. 253 * 255.) 

Όρλάνδον Α. Αί Παλαιοχριστιανικά! βασιλικαί τής Λέσβου. (Αρχαιολογικόν Δελ- 

τίον τόμ. 12 σ. 1 - 72.) 

Ονράνη Κώστα. "Οταν δ Θεοτοκόπουλος έτελεύτησεν, ολόκληρο τό Βυζάντιο πέθανε 

μαζί του. (Εθνικός Κήρυξ τόμ. 18 τεΰχ. 1 σ. 12- 13.) 

Παπαντωνίον Ζαχαρία. Είναι σήμερον δυνατή ή δημιουργία Νεοελληνικού ρυθμοΰ; 

(Εργασία έτ. 3 σ. 131 -132.) 

Πασχάλη Δ. Περί τών είς Λουκαν αποδιδόμενων εικόνων τής Παναγίας. (III0 εοπ- 

{ξτέδ ίπίεπι&ΐϊοπ&Ι άε όγζ&πΐίποΐο^ίε ρ. 239 - 241.) 

Ρόδά Μιχ. Τά έργα τών καλλιτεχνών τοΰ κόσμου καί οί πίνακες τοΰ Θεοτοκοπού- 

λου είς την Ελλάδα. (Εθνικός Κήρυξ τόμ. 18 τεΰχ. 9 σ. 12- 13.) 

Σωτηριάδον Γ. Ή βασιλική τοΰ Δίου (III® εοη^τεδ ΐηίετη&ίίοη&Ι άε όγζ&ηίϊηοΐο^ίε 

ρ. 251-260.) 

* » Άνασκαφή Δίου Μακεδονίας. (Πρακτικά τής έν Άθήναις Αρχαιολογι¬ 

κής Εταιρείας τοΰ έτους 1931). Έν Άθήναις 1932. σ. 43-55. 

» » Τό Μακεδονικόν Δΐον καί ή έγκατάστασις τών Γότθων παρά τον 

Όλυμπον. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 1932 σ. 445-471.) 

Τά Παλαιοχριστιανικά καί Βυζαντινά Μνημεία τής Κύπρου. (Ακαδη¬ 

μίας Αθηνών Πρακτικά τόμ. 6, 1931, σελ. 477-490 ) 

Σωτήριον V. 
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Σωτηρίου Γ. 

* Μ 

δοίΐη'ου Ο. 

Άνασκαφαι Νέας Άγχιάλου (Πρακτικά τής έν Άθήναις Αρχαιολογι¬ 

κής Εταιρείας 1930, σελ. 30-35.) 

Άνασκαφαι Νέας Άγχιάλου. (Πρακτικά τής έν Άθήναις Αρχαιολογι¬ 

κής Εταιρείας τοϋ έτους 1931). Έν Άθήναις 1932 σ. 37 - 43. 

Τό νέον Βυζαντινόν Μουσεϊον Αθηνών. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης 

Ελλάδος 1932 σ. 81 - 88.) 

Αινείτε τον Θεόν έν τυμπάνφ καί χορω. (Νέα Εστία έκτακτον τεΰχος 

Χριστουγέννων σ. 4 - 6.) 

Άνασκαφαι Νικοπόλεως. (Πρακτικά τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής 
Εταιρείας 1930 σελ. 79-80.) 

ΡεΐηΐΛίΓβκ ιηιιτ&ΐθδ όγζ&ιιίϊηεε άυ Χίο είέοίε ά&ηε 1& οι-γρΐ6 άε ε&ΐηί 

Ευο. (ΐυ° οοπ§τ€8 ϊηίεΓπ&Ιϊοη3ΐ άε 6νζ?ιηίίηο1ο§ΐο ρ. 389.) 

» » Οαΐάε άτι Μαεέε Βγζ&ηίϊη ά’ ΑΙθεηεδ ανεε ε,νιιηΐ: - ρτοροε βιιγ 1& 

δουΐρίιιτε εί δπτ 1& ρεΐηίιιτε όγζ&ηίϊηβε εη Οτέεε. Εάίΐΐοη ΡΓβηςε,ΐδε 
ρεχ Ο. Μετίίετ Αίΐιέηεδ 1932 ρ. 183. 

Σωτηρίου Μαρίας. Βυζαντινά μνημεία τής Λακεδαίμονος. (Λακωνικά Τευχ. Α' σ. 15-34.) 

Τόμπρου Μ. Είναι σήμερον δυνατή ή δημιουργία Νεοελ?>.ηνικοΰ ρυθμοϋ; (Εργασία 

έτ. 3 σ. 290- 291.) 

} 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Ρωμαϊκός και Παλαιοχριστιανικός συνοικισμός εν Βάλω. 

(κατ’ άνακοίνωσιν τοϋ συνεργάτου ήμών κ. Ν. Γιαννοπούλλου) 

Άπό τοΰ 1920 καί έξής έκ τυχαίων σκαφικών εργασιών ευρέθησαν έν τή περιοχή τής 

πόλεως Βόλου, καί άπο τής συνοικίας Καπακλή 1 πρός δυσμάς μέχρι τής συνοικίας Άναύ- 

ρου πρός άνατολάς, κτήρια καί τάφοι Ρωμαϊκών, Παλαιοχριστιανικών καί Βυζαντινών χρόνων. 

Κατά τό 1931, καί κατά τήν εκσκαφήν των θεμελίων τής γέφυρας τοϋ Άναύρου, εόρέ- 

θησαν έν τή κοίτη αυτοΰ θεμέλια οικοδομημάτων καί τείχους αρχαίου Ελληνικού. Τά θεμέ¬ 

λια τών κτισμάτων τούτων δεικνύει τό παρατιθέμενον ύπ' άριθ- 1 πρόχειρον διάγραμμα, δπερ 

έπεξηγητέον ώς έξής: 

Α Α — γέφυρα Άναύρου. 

Β, Β', Β",Γ = κτίσματα δι’ ίσοδομικών ογκολίθων. 

Δ, Δ' = σψζόμενα θεμέλια τείχους έξ ογκολίθων. 

Ε, ΕΤ — κενά έκ καταστροφής τών ίσοδομικών θεμελίων τείχους έξ ογκολίθων. 

Ζ, Ζ' = θεμέλια κτισμάτων έξ όγκολίθων εις τήν άριστεράν όχθην τοδ Άναύρου. 

ΗΗ = θεμέλια τοίχου οικοδομήματος, έπί τής άριστεράς όχθης του Άναύρου. 

Τά θεμέλια ταΰτα άνήκουσιν, ώς έκ τοΰ τρόπου τής κατασκευής αυτών δύναταί τις νά 

συμπεράνη, εις τους μεταξύ τοΰ 5ου καί 3ου π. X. αίώνος χρόνους, άνήκον δ’ εις οικοδομή¬ 

ματα άποτελοϋντα παραλιακόν συνοικισμόν, καί δή, πιθανώς, τον έτερον τών λιμένων τής 

έπί τοδ λόφου τήςΓκορίτσης κειμένης αρχαίας πόλεως2, ήτις εΐχεν έγκαταλειφθή ήδη κατά 

τούς μεταγενεστέρους Ρωμαϊκούς χρόνους, μετοικισάντων τών κατοίκων αυτής εις τήν πεδι¬ 

νήν λωρίδα τήν πρός άνατολάς τής πόλεως Βόλου, ώς απέδειξαν αί εις τήν συνοικίαν άγίου 

Κωνσταντίνου άνασκαφαι αί γενόμεναι δπό τοΰ κυρίου Άργ. Πετρίδου, περί <δν ευθύς άμέσως. 

'Ο κ. Πετρίδης δήλα δή, λαβών άδειαν τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας, άνέσκαψε παρά 

τό φρέαρ τής οικίας του κ. I. Σταθακοπούλλου, μεταξύ τών οδών Αλεξάνδρας, Φιλίππου 

Ίωάννου καί Άφεντούλη καί άνεΰρεν εις βάθος 0,50 τοίχον βαίνοντα έκ δυσμών πρός άνα¬ 

τολάς κατά τά σημεία ΝΦΡΞ καί εχονια δλιν.όν μήκος 17,60. 'Ο τοίχος ούτος κατά τά 

σημεία ΟΠ συναντφ άλλον τοίχον κάθετον έχοντα μήκος κατά τά σημεία ΨΩ μέτρ. 9,30. 

Έν τή αυλή τής αυτής οικίας ε&ρέθη άλλος κάθετος τοίχος ΡΣ έφαπτόμενος τοΰ πλαγίου 

τοίχου ΝΕ και εχον ύφος 2,40, πάχος δέ 1,10. Κατά τά σημεία ΤΓ, καί 5πό έπίχωσιν 0,40 

εύρέθησαν δύο τετράγωνα έν εϊδει δεξαμενών μήκους 1,50 καί βάθους 1,30-1,40. Έπ’ ίσης 

κατά τό σημεΐον Φ τοΰ πλαγίου τοίχου ΝΞ ευρέθη τετράγωνον μικρόν οικοδόμημα, άγνω¬ 

στον πρός τίνα σκοπόν χρησιμοποιούμενον. 

Μεταξύ τών σημείων Φ καί ΧΒ δ κ. Πετρίδης άνεΰρεν εις βάθος 1.50-2 μέτρων δύο 

ύδρίας Ρωμαϊκών χρόνων, άχρόους, τεμάχια οπτών πλίνθων, Ρωμαϊκών χρόνων, δύο πλά¬ 

ι Περί τών κατά τήν συνοικίαν Καπακλή, έν τώ φρουρίφ Βόλου καί πέριξ αύτοΰ, έν τώ συνοικί¬ 

α μφ νέας Ιωνίας άποκαλυφόντων τυχαίως Αρχαίων Ρωμαϊκών καί Ιδίως παλαιοχριστιανικών κτισμά- 

των ό κ. Ν. Γιαννόπουλλος έγραψε τά δέοντα έν τώ Η . τόμω τής παρούσης Έπειηρίδος σελ. 110 - 133. 

? 'Ο έϊερος λιμήν έκειτο εκεί, έν^α νϋγ τό έργοστάσιον τών τσιμέντων, 
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τείας κεράμους, Ρωμαϊκών 

όμοίως χρόνων, δάλινα δο¬ 

χεία Ρωμαϊκά καί παλαιο¬ 

χριστιανικά καί δύο δάλινα 

καλύμματα δοχείων. Σημειω- 

τέον δ’δτι τεμάχια κεράμων, 

οπτών πλίνθων καί αγγείων 

Ρωμαϊκών καί παλαιοχρι¬ 

στιανικών χρόνων εδρέθησαν 

καί εις άλλα έκσκαφέντα 

τμήματα τής πόλεως. 

Καί είς τάς κατά τά ση¬ 

μεία δέ Η καί β οικίας τών 

κυρίων Μοόχτη καί Φοινικο- 

ποόλλου, άνορυσσομένων τών 

θεμελίων εδρέθησαν θεμέλια 

αρχαίων τοίχων καί τεμάχια 

πήλινων αγγείων καί κερά¬ 

μων, είς τήν οικίαν δέ Φοινι- 

κοποόλλου καί τράπεζα μαρ¬ 

μάρινη, ώς λέγουσι. Προσέτι 

είς τήν κατά τό σημεΐον I 

οικίαν τού κ. Κατσούλη εδ- 

ρέθη αρχαίος τάφος έπενδε- 

δυμένος διά μαρμαρίνων πλα¬ 

κών- τέλος είς τήν κατά τό 

σημεΐον Κ οικίαν τοδ κ. Β. 

Μεζεριώτη εδρέθη μέγας 

ογκόλιθος, λευκού μαρμάρου. 

Έκεΐ δέ που κατά τό 1924 

εδρέθησαν καί δύο στήλαι 

μαρμάρινοι φέρουσαι τό μο¬ 

νόγραμμα -ρ, ώς μοί εϊπεν ό 

φύλαξ του μουσείου Π. Πα- 

ναγιώτου. 

'Ο κ. Άργ. Πετρίδης, 

έξακολουθών τάς έρεύνας 

του, Ισκαψεν εις τινα οικίαν, 

όπισθεν τής οικίας τών αδελ¬ 

φών Χρίστου καί ’Ανδρέου 

Βλατσίου, μεταξύ τών όδών 

Δεληγιώργη καί Γαλλίας, 

τής συνοικίας αγίου Κων¬ 

σταντίνου, έκεΐ δέ εις βάθος 

2 μέτρων άνευρε δάπεδον ψη¬ 

φιδωτόν, άρίστης τέχνης, πο· 

λύχρωμον, μετά γεωμετρικών 

σχημάτων. Τό ψηφιδωτόν 
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τοδτο εΐχε κατεύθυνσιν πρός τήν οικίαν των είρημένων αδελφών, έν γ, εις βάθος 1,60 ευρέ- 

θησαν πρό ετών διάφορα κατειργασμένα μάρμαρα ενεπίγραφα, ώς μαρτυροΰσιν οί ίδόντες. 

Ακριβέστερα σκαφική ερευνά είς τήν οικίαν των αδελφών Βλατσίου θά επέτρεπε νά 

κρίνωμεν περί τίνος πρόκειται, δυστυχώς όμως οί ίδιοκτήται άρνοΰνται έπιμόνως νά έπιτρέ- 

ψωσιν οίανδήποτε ερευνάν. 

Έν τή σονοικίφ επ’ ίσης άγιου Κωνσταντίνου παρά τήν παραλιακήν δδόν Άναύρου, 

μεταξύ τής μικράς εκκλησίας του άγιου Κωνσταντίνου καί τοΰ Άχιλλοπουλείου νοσοκο¬ 

μείου καί παρά τόν γιαλί-καφενέν, έν τή οικία τοΰ κ. Μαυροειδή, είς βάθος μέχρι 2 μέτρων, 

ευρέθησαν πρό ετών οστά ανθρώπων καί κάτωθεν αυτών άσδεστόκτιστον όρθογώνιον οικο¬ 

δόμημα, λίαν συμπαγές, με πλατΰν τοίχον. “Αδηλον άν ήτο ενταύθα εκκλησία τις ή άλλο 

παλαιοχριστιανικόν κτίσμα. Παρά τήν οικίαν επ’ ίσης Μαυροειδή καί κατά τήν διασταιίρωσιν 

των όδών Φιλίππου Ίωάννου καί Νηλείας, εδρέθη κίων μονόλιθος, όφείτου λίθου, κάτωθεν 

δέ τής δδοΰ Νηλείας, έν άνοικτφ χώρψ, έν μέσψ σωροϋ λίθων διάφορα συντετριμμένα λευκά 

μαρμαρα καί πώρινοι τετράγωνοι λίθοι, μεταξύ των δποίων καί δύο μονόλιθοι κίονες λευκοΰ 
μαρμάρου. 

'Ομοίως έν τή συνοικίφ άγιου Κωνσταντίνου, παρά τήν μικράν πρόχειρον έκκλησίαν καί 

τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν Βόλου - Μηλεών, δ κ. Ζαρζάμπας, άνορόσσων τά θεμέλια τοΰ 

κυλινδρομύλου του, άνεκάλυψε τψ 1924, είς βάθος δύο περίπου μέτρων, θεμέλια άσβεστο- 

κτίστου μεγάλης οίκοδομής μέ τοίχον πάχους ένός μέτρου, τών πρώτων χριστιανικών χρό¬ 

νων. Τόν τοίχον τοΰτον έτεμνον έξ κάθετοι σχηματίζοντες ουτω διάφορα τετράγωνα, εντός 

τών δποίων εδρέθησαν κίονες λεπτοί, κιονόκρανα παλαιοχριστιανικά Ίωνίζοντα, ορθογώνιοι 

λίθοι, μάρμαρα μετά σταυρών, εν διάστυλον άγίου βήματος, χώρισμα διλόβου παραθύρου καί 

παραστάδος μετά συμφυοΰς κιονοκράνου, άπαντα λευκού μαρμάρου, άτινα μετεφέρθησαν είς 

τό μουσείον Βόλου- Εδρέθησαν επ’ ίσης έν τφ τελευταίφ διαμερίσματι τοΰ οικοδομήματος 
καί οστά ανθρώπινα. 

Τά εδρήματα ταΰτα ένισχύουσι τήν παράδοσιν ότι κατά τό μέρος αΰτό δπήρχε παλαιός 

ναός τοΰ άγίου Κωνσταντίνου, τοϋθ* όπερ ύποστηρίζει καί ή ονομασία , τής θέσεως «’ςτόν 
άγιον Κωνσταντίνον». 

Έκ τών ανωτέρω εξάγεται, κατά τόν κ. Γιαννόπουλλον, ότι είς τό δπέδαφος τοΰ νυν 

Βόλου υπάρχει Ρωμαϊκή και παλαιοχριστιανική πόλις έρημιυθείσα ίσως κατά τόν Ζ' ή Η' 

μ. X. αιώνα, μετά δέ τήν έρήμωσιν καλυφθείσα δπό παχύ στρώμα ίλύος τής καταφερομένης 

δπό διαφόρων χειμάρρων, είς βάθος 1-2 μέτρων. "Αν δέ κάτωθεν τοΰ συνοικισμού τούτου 
δπάρχη καί έτερος τών Ελληνιστικών χρόνων, άγνοοΰμεν. 

Ή 'Ρωμαϊκή δέ καί παλαιοχριστιανική αδτη πόλις θά συνψκίσθη δπό τών κατοίκων τής 

επί τοΰ λόφου τής Γκορίτσης αρχαίας Ελληνικής πόλεως, ήτις μέχρι τοΰ 1912, οΰχί όρθώς, 

έταυτίζετο πρός τήν Δημητριάδα. Ακριβέστερα σκαφική έρευνα είς τά μήπω δπό οικιών 

καταληφθέντα εδάφη τοΰ σημερινοΰ Βόλου θά μάς διδάξη ακριβέστερα περί της δποκει- 
μένης πόλεως. 

Έργασϊαι τής Εφορείας Βυζαντινών αρχαιοτήτων. 

Κατά τό έτος 1932 έξετελέσθηααν δπό τοΰ Εφόρου Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ. Ά. 

Ξυγγοπούλλου αί έξης έρευναι: 

1) Εν Αθήναις καί βορείως του δπό τήν Άκρόπολιν Μετοχιού τοΰ Παν. Τάφου, άνε- 

σκάφησαν τά θεμέλια τοΰ άλλοτε έκεί εδρισκομένου Ναού τοΰ Άγίου Ίωάννου Μαγκούτη. 

Ο Ναός ουτος, ίδρυθείς κατά τό έτος 871, δπέστη κατά τήν Φραγκικήν περίοδον ριζικάς 

μεταβολας, κατά δε τούς εύθύς μετά τήν Έπανάστασιν χρόνους ήτο ήδη ήρειπωμένος, έγνω- 
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ρίζομεν δέ αυτόν μόνον έκ τών Ιν Ιτει 1841 γενομένων σχεδίων τοΰ ΟοιιοΒειιά. Κατά τήν 

γενομένην άνασκαφήν άπεκαλύφθησαν τά θεμέλια δλοκλήρου τής ανατολικής πλευράς καί 

μέρος τής βόρειας καί νοτίας, διεπιστώθη δέ ότι ή Φραγκική μετασκευή είχε πολύ μεγαλυ- 

τέραν εκτασιν παρ’ ό,τι φαίνεται είς τά σχέδια τοΰ Οοαοϊι&υπί Έλπίζεται ότι ή άνασκαφή 

αδτη θά συνεχισθή προσεχώς, πρός άποκάλυψιν ολοκλήρου τοΰ Ναού τούτου, ένός τών 

παλαιοτέρων Βυζαντινών οικοδομημάτων τών Αθηνών, 

ς 2) *0 κ. Ξυγγόπουλλος μετέβη είς Άγιον Όρος, ϊνα συνεννοηθή μετά τής Ίεράς Κοινό¬ 

τητας διά τήν δποστήριξιν τοΰ Ναοΰ τοΰ Πρωτάτου, τοΰ περικλείοντος, ώς γνωστόν, τάς 

περίφημους τοιχογραφίας τοΰ Πανσέληνου. ΈπΙ τή εύκαιρίφ ταύτη συνεπλήρωσε τήν μελέ¬ 

την σειράς ανεκδότων τοιχογραφιών, ώς καί μικρογραφιών χειρογράφων τινών. 

3) Έν θήβαις έξετελέσθη, έν συνεργασίφ μετά τοΰ εκεί Εφόρου Αρχαιοτήτων κ. Χρ. 

Καρούζου, σκαφική έρευνα είς τήν πρό τοΰ Μουσείου καί παρά τόν Ναόν του Άγ. Γεωργίου 

πλατείαν, όπου, διανοιγομένων τών θεμελίων διά τήν άνέγερσιν Διδακτηρίων, άπεκαλύφθη¬ 

σαν λείψανα μεσαιωνικών οικοδομημάτων. Κατά τήν άνασκαφήν, ήτις θά συνεχισθή καί κατά 

τό προσεχές έτος, άνευρέθη μέγας τοίχος, φραγκικών πιθανώτατα χρόνων, όστις φαίνεται 

ότι άπετέλει μέρος τοΰ περίφημου Κάστρου δ&ΐηί 0αΐ6Γ, τοΰ όποιου μοναδικόν σψζόμενον 

λείψανον είναι δ έκεί πλησίον καί εντός τοΰ περιβόλου τοΰ Μουσείου εδρισκόμενος Πύργος, 

κοινώς καλούμενος Σανταμέρη. 

4) Έν τή περιοχή τής Καλαμπάκας καί τοΰ Καστρακίου έγένοντο, δαπάναις τής Αρχαιο¬ 

λογικής Εταιρείας, τοπογραφικαί καί σκαφικαί έρευναι πρός διευκρίνισιν τής θέσεως τών 

μεσαιωνικών Σταγών καί τής Σκήτης τής Δούπιανης. Επίσης συνεχίσθη ή μελέτη τών τοι¬ 

χογραφιών τών Μετεώρων, περί τών δποίων ιδία λεπτομερής εργασία θέλει δημοσιευθή 

. προσεχώς. 

5) Τέλος δ κ. Ξυγγόπουλλος μετέβη είς Θεσσαλονίκην, κατόπιν προσκλήσεως τοΰ Καθη- 

γητου ΚοΒΐηδοη, τοΰ έκτελέσαντος τάς άνασκαφάς τής "Ολύνθου, διά τήν ταξινόμησιν καί 

μελέτην τών κατά τάς άνασκαφάς ταύτας εδρεθέντων Βυζαντινών άγγείων, περί τών όποιων 

ιδία μελέτη θά δημοσιευθή είς τον προσεχώς έκδιδόμενον τόμον περί τών άγγείων τής 

Όλύνθου. 

Βυζαντινόν Μουσείον. 

Κατά τό έτος 1932 τό Βυζαντινόν Μουσείον επλουτίσθη δΓ έτέρας σειράς Βυζαντινών 

άγγείων εκ τών άνευρισκομένων κατά τάς έν Άθήναις ένεργουμένας έλληνοαμερικανικάς 

άνασκαφάς. Πολλά τών άγγείων τούτων συνεκολλήθησαν. 

Μικράν άλλ’ άξιόλογον συλλογήν κυπριακών άγγείων εδώρησεν είς τό Μουσείον ό 

φιλάρχαιος Κύπριος λόγιος κ. Λ· Π ι ε ρ ί δ η ς. 

Όμοίως επλουτίσθη εφέτος τό Βυζαντινόν Μουσείον δΓ άγοράς άξιολόγων εικόνων, 

μεταξύ τών δποίων προέχει ή είκών τής Θεοτόκου Όδηγητρίας, φέρουσα τήν υπογραφήν 

τοΰ περίφημου Κρητός ζωγράφου τοΰ 16ου αί. Γεωργίου Κλόντζα οδτω: «τήνδε 

γέγραφε Γεω ργ ίου χειρ Κλό ν τζα ». 'Ως γνωστόν δ Κλόντζας, όστις ήτο καί βιβλιο- 

γράφος, (έγραψε τόν ύπ’ άριθ. ΟΙ VII, 22 έλληνικόν ίστορημένον κώδικα τής Μαρκιανής 

Βιβλιοθήκης, ένθα είκονίζει καί προσωπογραφίας Βυζαντινών Αύτοκρατόρων, συμπεριλη- 

φθείσας είς τό νεωστΐ έκδοθέν Λεύκωμα τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων τοΰ Λάμπρου), 

υπογράφει συνήθως έμμέτρως τά έργα του (ώς έν είκόνι τών άγιων θεοδώρων τής Συλλογής 

τοΰ Βατικανού: Γεωργίου χειρ Κλόντζα τάδ’ εγεγράφει|δ δε λαβών μέ- 

μνησο κάμοΰ προφρόνως). 



510 ΕΙδήσεις. 

Εργασίαι στερεώσεως Βυζαντινών μνημείων. 

Λόγψ περικοπής τοΰ σχετικού κονδυλίου του Προϋπολογισμοί», έργασίαι στερεώσεως 

Βυζαντινών μνημείων έγένοντο έφέτος είς λίαν περιωρισμένην κλίμακα. Σπουδαιότατη εξ 

αύτών είναι ή γενομένη εν τφ ναφ των Άγιων Ίάσονος καί Σωσιπάτρου έν Κέρκυρα. Τοΰ 

ναού τούτου αί έξωτερικαί Ιπιφάνειαι άπαλλαγεΐσαι του παχέος κονιάματος δι’ οδ έκαλύ- 

πτοντο παρουσίασαν ώραίαν ίσόδομον πλινθοπερίβλητον τοιχοδομίαν, επί δέ τής ζωφόρου 

τής μεγάλης κόγχης τοΰ ίεροΰ ωραιότατα κεραμοπλαστικά κουφικά κοσμήματα, διατηρού¬ 

μενα εΐς αρίστην κατάστασιν. ΤοΟ αύτοϋ ναοδ ήλευθερώθησαν καί τά πεφραγμένα παράθυρα 

του τε ίεροδ καί τάλλα καί έφωδιάσθησαν δι’ δαλοστασίων καί σιδηρών κιγκλίδων Βυζαντι¬ 

νού σχεδίου. Όμοια», κιγκλίδες έτέθησαν εφέτος καί εις τά παράθυρα τοΰ νάρθηκος τοΰ έν 

Σκριποΰ τής Βοιωτίας ναοΰ τής Κοιμήσεως, περί των εργασιών στερεώσεως τοΰ όποιου 

έγράψαμεν είς τόν παρελθόντα τόμον τής παρούσης έπετηρίδος. 

Τά υπό της Άκαδημείας των Ά&ηνών επιδιδόμενα λεξικά. 

Καί κατά τό έτος τούτο έξηκολούθησεν ή τύπωσις τοΰ λεξικού τής νέας Ελληνικής 

γλώσσης καί τών Ιδιωμάτων αυτής φθάσασα μέχρι τοδ 42 τυπογραφικού φύλλου. Ούτως 

έγγίζει ή συμπλήρωσις τοΰ Α' τόμου τοΰ έργου, δστις άποτελούμενος άπό υπερεξήκοντα 

τυπογραφικά φύλλα, θά περιλαμβάνω τάς μέχρι του ΑΝ, νεοελληνικάς λέξεις. Τοΰ τόμου 

τούτου, όστις θά εΐναι έτοιμος μετά έν περίπου έτος, θά προταχθώσι προλεγόμενα, βιβλιο¬ 

γραφικοί πίνακες, ώς καί πίνακες βραχυγραφιών τών τοπωνυμίων γραμματικών όρων καί 
συγγραφέων. 

Καί είς τό Μεσαιωνικόν δέ Άρχεϊον έξηκολούθησεν ή άποδελτίωσις τών άπό τής άλώ- 

σεως καί εντεύθεν συγγραμμάτων, άποδελτιωθεντων πλείστων τόμων. Εύρυνθέντος δέ τοΰ 

σκοποΰ του Αρχείου τούτου έλήφθησαν κατά τήν άποδελτίωσιν υπ’ δψιν ούχί μόνον τά 

κύρια καί οικογενειακά ονόματα καί τοπιυνύμια, τά άνδρωνυμικά καί εθνικά, αλλά έν μέτρψ 

τινί καί δλλαι λέξεις, μορφολογικώς καί σημασιολογικώς ίδιάζουσαι, ώς καί συντακτικά 

φαινόμενα τής γλώσσης ιδιότροπα, Ή άποδελτιωτική εργασία έν τφ Άρχείφ τούτψ, οπερ 

θά παράσχη πολύτιμον επικουρίαν είς τό Νεοελληνικόν λεξικόν, θά εξακολούθηση έπί τινα 
ακόμη έτη. 

"Ρωμανός ό Μελιρδός. 

Ο γνωστός εκδότης τής Άγιορειτικής βιβλιοθήκης καί συγγραφεύς πλείστων μελετών 

προαγουσών τάς Βυζαντινάς σπουδάς, ό πρφην Λεοντοπόλεως κύριος Σωφρόνιος Εύστρατιά- 

ήρχισεν έν Παρισίοις μόνος του τήν έκδοσιν περιοδικού δπό τόν τίτλον «'Ρωμανός δ 

Μελφδός». Έκ τών 'έξ τευχών τοΰ α' τόμου, τά όποια μέχρι τοΰδε έξεδόθησαν καί εν οίς 

έδημοσιεϋθησαν υπό του εκδότου λίαν περισπούδαστοι μελέται, [στορικαί, λαογραφικαί, 

άγιολογικαί, γραμματολογικαί, είς τήν εκκλησιαστικήν ποίησιν καί δμνογραφίαν άναφερό- 

μεναι, κ.τ.λ. καταφαίνεται ότι τό περί οδ δ λόγος περιοδικόν πρόκειται ν’ άποβή έν τών άξιο- 

λογωτάτων έπιστημονικών οργάνων τών έπιδιωκόντων τήν έρευναν τοΰ Βυζαντινού κόσμου. 

Συγχαίροντες έπί τή έκδόσει θερμώς, εύχόμεθα πάσαν εύδοκίμησιν είς τάς προσπάθειας τοΰ 
ακαμάτου έκδοτου. 

ΤΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1932 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

Πριν ή, φίλοι Εταίροι, ανακοινώσω μεν ΰμιν τά υπό του Δ. Συμβουλίου 
τής ήμειέρας Εταιρείας κατά τό 1932 πεπραγμένα, περίλυποι τήν μνήμην 
ημών φέρομεν προς τούς κατά τό έτος τούτο έκλιπόντας εταίρους μας. 

Καί υπήρξαν αί άπώλειαι ημών βαρεΐαι. Έν πρώτοις έθρηνήσαμεν τόν 
θάνατον τοΰ Δημητρίου Παποΰλια, άνδρός, δστις ού μόνον τήν επιστήμην 
τού δικαίου καί τήν μελέτην τοΰ Ελληνικού βίου διά σοφών μελετών καί 
δργανώσεως ειδικού αρχείου προήγαγε καί πολλαχώς άπό κοινωνικής άπό- 

ψεως ωφέλιμος εγένετο, αλλά καί είς τήν ήμετέραν εταιρείαν πολυτίμους παρέ- 

σχεν υπηρεσίας μετ’ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος τήν δράσιν καί πρόοδον αυτής 
παρακολουθών. Τού άνδρός θά τηρήση τό ήμέτερον σωματεΐον εύγνώμονα 
άνάμνησιν. 

Ουδέ υπήρξε μικρότερα ή λύπη ημών έπί τώ θανάτω τού άντεπιστέλ- 

λοντος εταίρου μας γυμνασιάρχου Χίου Χρίστου Σαρικάκη. Ακολουθών ό 
μετασιάς οικογενειακήν παράδοσιν καί κεκοσμημένος μέ αρετήν καί άληθή 
μόρφωσιν ύπήρξεν ού μόνον ένθεος διδάσκαλος, άλλά καί βαθύς μελετητής 
τής μεσαιωνικής ιστορίας καί τών μεσαιωνικών μνημείων τής Χίου, εις ήν 
επί σειράν ετών πολυτίμους προσέφερεν υπηρεσίας. Θρηνοΰμεν τόν έκλιπόντα 
επιστήμονα, τόν ιδεώδη οικογενειάρχην, τόν άναντικατάστατον διδάσκαλον καί 
κυρίως τόν άνθρωπον. 

Ή μοίρα έπέπρωτο νά μάς στέρηση και τρίτου επίλεκτου ημών μέλους, 

τού Σωκράτους Σολομώνίδου, άνδρός εθνικού, δστις εΰρε τόν θάνατον είς 
τήν φιλόξενον γην τής Αττικής, μακράν τής φίλης πατρίδος του Σμύρνης, 

ένθα καί λέγων καί γράφων πολυτίμους έπί πεντηκονταετίαν δλην προσέφε¬ 

ρεν υπηρεσίας. Ζωηρά θά παραμείνη πάντοτε είς ημάς ή άνάμνησις τού 
άνδρός, δστις μέχρι τών τελευταίων αυτού ημερών παλαιούς εθνικούς ενθυ¬ 

μούμενος αγώνας καί παλαιά σπουδάσματα, μετ’ άγάπης καί εξαιρετικού 
ενδιαφέροντος παρηκολούθει τής ήμετέρας εταιρείας τάς εργασίας. 

Δέσποινα σεβαστή, ή ’Αργυρώ Σεμελά, τύπος μορφωμένης γυναικός καί 
αληθούς οίκοδεσποίνης άκολουθούσης τήν παλαιάν Κωνσταντινουπολιτικήν 
παράδοσιν καί ένδιαφερομένης διά τόν μεσοχρόνιον ημών βίον καί τά άφο- 

ρώντα είς τήν μελέτην αυτού, Ιξεμέτρησεν επ’ίσης τό ζην. Ό θάνατος αυτής 
έστέρησε τήν έιαιρείαν ενός τών Ιπιλέκτων αυτής μελών καί τήν κοινωνίαν 

χρηστού καί πολυτίμου μέλους. 
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Τον πένθιμον κατάλογον κλείομεν μέ την εκφρασιν τής βαθύτατης ημών 
λύπης επί τφ θανάτψ προσφιλέστατου εταίρου καί ενθουσιώδους θιασώτου 
των Βυζαντινών σπουδών, του Δημητρίου Στεφανοπούλλου. 

Τό διαρρεΰσαν έτος, ένεκα τής μεγάλης κρίσεω:, δεν υπήρξε πολύ ευμε¬ 

νές διά τά οικονομικά τής εταιρείας, τής οποίας αϊ επιχορηγήσεις έκ μέρους 
του Κράτους και άλλων οργανισμών σημαντικώς ήλαττώθησαν. Καί έφρόν- 

τισε μεν τό διοικητικόν συμβοΰλιον διά καταλλήλων ενεργειών, καί. δη διά 
τής μεγαλυτέρας διαδόσεως τής έπετηρίδος ημών εις τό εξωτερικόν, νά άνα- 

π?ιηρώση τό μειονέκτημα, πάντως δ'μως έπέπρωτο εις την γενικήν οικονομι¬ 

κήν στενοχώριαν, ήτις μαστίζει τήν χώραν μας* νά πληρώση και ή ήμετέρα 
Εταιρεία τον φόρον της. 

Τό πρόγραμμα τής Εταιρείας εφαρμόζοντες, προς δέ καί συμμορ- 

φούμενοι προς έκφρασθεΐσαν επιθυμίαν διακεκριμένων ημών εταίρων, ινα 
φροντίσωμεν περί άποκαταστάσεως τής γνήσιας μουσικής γραμμής εν τή 
Βυζαντινή μουσική, προεκαλέσαμεν άφ1 ενός μεν μίαν άνακοίνωσιν του μου- 

σικολογιωτάτου κ. Έμμ. Μαλαγάρη μέ θέμα «προς τήν λΰσιν του εκκλησια¬ 

στικού μουσικού ζητήματος», άφ’ ετέρου δέ προσεκαλέσαμεν είς Αθήνας τον 
τέως πρωτοψάλτην του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων μουσικολογιώτατον 
κ. Έμμ. Βαμβουδάκην, ινα ψάλη ύποδειγματικώς εν έσπερινω γενομένω έν 
τώ ίερω ναφ Διονυσίου τοΰ Αρεοπαγίτου καί εν λειτουργία τελεσθείση έν 
τή ιερά μονή τής Καισαριανής. Έκπληρουντες δέ τήν επιθυμίαν καί άλλου 
εγκρίτου μέλους Εταιρείας ημών τής κυρίας Ξανθίππης Μακκά, ή οποία 
παρεκάλεσε νά ύποδεικνΰωνται γνήσια Βυζαντινά πρωτότυπα είς τούς μέλ¬ 

λοντας νά στολίσωσι τάς οικίας καί τά έπιπλά των διά Βυζαντινών κοσμη¬ 

μάτων, είσηγήθημεν είς τον εταΐρον ημών Βυζαντινολόγον καί καλλιτέχνην 
κ. Ν. Καλογερόπουλλον, ινα κάμη ειδικήν διάλεξιν, καθ’ ήν νά επίδειξη καί 
είτα θέση είς τήν διάθεσιν των μελών πολλά γνησίως Βυζαντινά διακοσμη- 

τικά σχέδια. 

"Οπως καί κατά τά άλλα έτη, ούτω καί κατά τό 1932 προσεπαθήσαμεν 
νά συγκεντρώσω μεν εις ένα τόμον τάς εργασίας των Ελλήνων των ασχολού¬ 

μενων περί τήν μελέτην τού Βυζαντινού κόσμου. Οΰτω προήλθεν είς φως 
ό παρών Θ' τόμος τής ήμετέρας Έπετηρίδος, οστις, υπερβαίνων κατ’ όγκον 
τούς προηγούμενους, εΐμεθα πεπεισμένοι ότι ουδόλως αυτών ύστερεΐ και ώς 
προς τό περιεχόμενον. 

Προ ετών ή ήμετέρα εταιρεία έξέδωκε τό έργον τοΰ μακαρίτου Πλάτω¬ 

νος Ροδοκανάκη «ή βασίλισσα καί αί Βυζαντινά! άρχόντισσαι»- νυν ευχα¬ 

ρίστως άγγέλλομεν ύμΐν ότι εν τή σειρά των εκδόσεων της ύπ’ άριθ. 2 άπε- 

φασίσθη νά έκδοθή ό πρώτος τόμος τής ιστορίας τής Ελληνικής εθνεγερσίας 
τοΰ γνωστού ιστοριοδίφου κυρίου Τάκη Κανδηλώρου. 

Είς τάς υπέρ τής επιστήμης προσπάθειας ημών άς προστεθώ σι καί αΐ 
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γενόμεναι τέσσαρες επιστημονικά! ανακοινώσεις, ών δύο υπό τοΰ κ. Ν. Καλο- 

γεροπούλλου, μία υπό τοΰ κ. Ί. Συκουτρή καί μία υπό τοΰ κ. Φ. Κουκουλέ, 

ών περιλήψεις καταχωρίζονται ανωτέρω (σελ. 472 κέξ.). 

Άποβλέποντες είς τό ότι αί δνομασίαι των οδών τής πρωτευοΰσης 
ύπομιμνήσκουσιν ανδρας σχετιζομένους μέ τήν Ελληνικήν ιστορίαν καί θεω- 

ροΰντες ορθόν, ινα εις μεγαλυτέραν έκτασιν άντιπροσοίπευωνται κληρικοί καί 
λαϊκοί μεγάλας προσενεγκόντες υπηρεσίας εις τό έθνος ημών κατά τε τους 
Βυζαντινούς καί τούς μετά τήν άλωσιν χρόνους, κατηρτίσαμεν κατάλογον 
περιλαμβάνοντα ονόματα λογίων, στρατιωτικών καί ιεραρχών Βυζαντινών, 

προς δέ ονόματα διαπρεπών ιεραρχών Ιεροσολύμων, δν ύπεβάλομεν είς τήν 
Δημαρχίαν Αθηναίων, παρακαλοΰντες ινα μέ τά ονόματα ταΰτα όνομασθώσι 
διάφοροι οδοί των Αθηνών. Εΐμεθα δέ βέβαιοι ότι υπό των αρμοδίων θά 
ληφθή ύπ’ όψιν μία τόσον δίκαια καί τόσον εθνική σύστασις, προερχόμενη 
μάλιστα υπό Εταιρείας έχούσης τό κύρος τής ήμετέρας. 

Εφαρμόζοντες άπόφασιν ληφθεΐσαν προ τριετίας υπό τοΰ Δ. Συμβου¬ 

λίου έτελέσαμεν καί εφέτος κατά τήν 29γιν Μαΐου έν Έλευσΐνι μνημόσυνον 
υπέρ Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου καί των μετ’ αυτού συναγωνισαμένων 
καί πεσόντων, είπόντος τον προσήκοντα λόγον τοΰ έκ των Συμβούλων 

κ. Γεωργίου Άρβανιτάκη. 
Τήν έκτίμησιν, ής απολαύει καί έν τφ έξωτερικφ τό ήμέτερον περιοδι¬ 

κόν δεικνύει καί τό γεγονός δτι δέν ελειψαν καί κατά τό παρελθόν έτος αί 
αιτήσεις περί παροχής ή ανταλλαγής αύτοΰ έκ μέρους επιστημονικών οργα¬ 

νώσεων. Ούτως άντηλλάξαμεν τήν ήμετέραν επετηρίδα μέ τό περιοδικόν τής 
ενταύθα Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, άπεστείλαμεν δέ δωρεάν τούς 
τόμους αυτής εις τε τήν Πανεπιστημιακήν βιβλιοθήκην τής Τυβίγγης καί είς 
τήν βιβλιοθήκην τής Άκαδημείας των επιστημών τής Πετρουπόλεως. 

Ή ήμετέρα εταιρεία προσκληθεΐσα νά μετάσχη είς τό Γ' διεθνές συνέ¬ 

δρων τής Χριστιανικής Αρχαιολογίας, τό συνελθόν έν Ταβέννη κατά τά τέλη 
Σεπτεμβρίου, ευχαρίστως άπεδέξατο τήν πρόσκλησιν καί ώρισεν ως άντιπρό- 

σωπον αυτής τον εκ των Συμβούλων κ. Βασίλειον Λαμπίκην οστις, ένεκεν 
απροόπτου κωλύματος ήμποδίσθη, προς μεγάλη ν ημών λύπην, νά μετάσχη 

αύτοΰ. 

Ή Εταιρεία ημών εξαιρετικήν έδοκίμασεν εύχαρίστησιν επί τή έπαξίω 
εκλογή ως Άκαδημεικοΰ τοΰ αντιπροέδρου αυτής κυρίου Άριστοτέλους 
Κούζη, άνδρος μεγάλης προσενεγκόντος υπηρεσίας διά των εμβριθών αύτοΰ 
μελετών εις τε τάς Βυζαντινός σπουδάς καί τήν ιατρικήν επιστήμην. Μετά 
χαράς έπ’ ίσης μεγάλας έχαιρέτισε τον εορτασμόν τής είκοσιπενταετηρίδος 
τής Ελληνικής Έπιθεωρήσεως, περιοδικού τό όποιον επί ισάριθμα συναπτά 
έτη εκδίδει ή έκ τών ιδρυτών της λογία δεσποινίς Εύγενία Ζωγράφου, ήτις 
καί από σκηνής έδίδαξε Βυζαντινής ύποθέσεως έργα της ώς είναι ή Μοναχή. 

Επετηρις Εταιρειας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ'. 33 
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Τέλος χαίροντες είδομεν έν μέσω ημών τον διακεκριμένον επίτιμον ημών 

έταιρον^κύριον Ηεητί Ονέ^οϊτβ, δστις εύηρεστήθη καί ειδικήν διάλεξιν 

χαριν των μελών τής Εταιρείας ημών νά κάμη. 

Τό εκλαϊκευτικόν μέρος του ήμετέρου προγράμματος έφαρμόζοντες συνεχί- 

σαμεν και κατά τό διαρρευσαν έτος τάς τε εκδρομάς εις μέρη δπου υπάρχουσι 

Βυζαντινά μνημεία ώς καί τάς διαλέξεις έν τή αιθούση τής Αρχαιολογικής 

Εταιρείας, τό προεδρείου τής οποίας καί πάλιν επί τή ευκαιρία ταΰτη -θερμώς 

ευχαριστοΰμεν διά την ύποστήριξιν ήν παρέχει εις τό έ'ργον ημών. 

Διαλέξεις κατά τό 1932 έγένοντο αί έξης: 

1) ό κ. Φ. Κουκούλες άνεκοίνωσε νέον του Βυζαντινής ύποθέσεως 

β διήγημα υπό τον τίτλον «Σταυρακίου καί Ζωής πολλά τά έτη». 

2) ό κ. Νικόστρ. Καλομενόπουλλος ώμίλησε περί σελίδων τινών 

έκ τής διπλωματίας τοϋ Βυζαντίου. 

3) ή κυρία Αιμιλία Σάρου περί τών έν Χίφ κτιτορικών ναών καί 

τής Γενοατοχιακής κοινωνίας. 

4) ο κ. Δ. Σισιλιάνος περί τών έν Κων/πόλει υπό Ιουστινιανού 
ίδρυθέντων ναών. 

δ) ό κ. Νικηφόρος Μοσχόπουλλος περί Κυρίλλου του Λουκά- 

ρεως καί τής Ευρωπαϊκής διπλωματίας. 

6) ό κ. Η €Π γϊ Οτ6ο;οίΓ6 περί τών παρά Βυζαντινοίς καλλιστείων. 

7) ό κ. Σ ω τ η ρ ι ο ς Ιγγλέσης περί τής άγιοταφιτικής αδελφότητος 

καί τών υπέρ του Ελληνισμού αγώνων αυτής καί 

8) όκ. Μιχαήλ Βολονάκις διά τό Βυζάντιον έν τή παγκοσμίφ ιστορία. 

Σφοδρά ημών επιθυμία υπήρξε νά όδηγήσωμεν τά μέλη τής Εταιρείας 

ημών προς μελέτην εϊς την βασιλίδα τών πόλεων, δΓ δ καί προέβημεν εις 

προκαταρκτικός συνεννοήσεις· αΐ πολλαπλοί όμως οικονομικοί καί νομισμα¬ 

τικοί δυσχέρειαι έματαίωσαν την πρόθεσιν ημών, ήτις εύχόμεθα νά πραγμα- 

τοποιηθή έν προσέχει μέλλοντι, Άλλ" άν δεν κατωρθώσωμεν νά μεταβώμεν 

εις Ινωνσταντινοΰπολιν άπεζημιώθημεν έν τοΰτοις έπισκεφθέντες τάς μονάς 

τών Μετεώρων καί την παρά τά Τρίκκαλα Πόρτα Παναγίαν ύπό την όδη- 

γίαν τοΰ Εφόρου τών Βυζαντινών αρχαιοτήτων καί συμβούλου τής Εται¬ 

ρείας ?]μών κυρίου Ανδρέου Ξυγγοπούλλου. 

Ο! μετασχόντες τής έκδρομής εύχάριστον διατηροΰσιν άνάμνησιν έκ τε 

τής μελέτης τοΰ τόπου καί τής διδασκαλίας, προς δέ καί έκ τών εκπολιτιστι¬ 

κών έργων καί τής υπέρ ιών Ιερών κειμηλίων τών μονών καί ναών μερίμνης 

τοΰ Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγών κυρίου Πολυκάρπου, δν καθήκον 

ημών κρίνομεν καί δημοσία νά ευχάριστήσωμεν διά τάς περιποιήσεις, άς 

έπεδαψιλευσεν εις τούς εκδρομείς έν τή έδρα τής Θεοσώστου αύτοΰ επαρχίας. 

Δεύτερα εκδρομή τών μελών τής Εταιρείας ημών έγένετο εις Χαλκίδα, έρμη- 

νεύοντες τοΰ Ακαδημεικοΰ καί Συμβούλου τής Εταιρείας κυρίου "Αναστασίου 
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Όρλάνδου, τρίτη εις Θήβας μέ έρμηνευτάς τούς κυρίους "Ανδρ. Ξυγγόπουλλον 

καί τον υφηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου κύριον I. Συκουτρήν, τετάρτη εις την 

μονήν τοΰ αγίου Τωάννου τοΰ Κυνηγοϋ τών Φιλοσόφων, περί ής ώμίλ7}σεν 

ό Γενικός Γραμματεύς τής Εταιρείας κ. Φ. Κουκούλες, καί πέμπτη εις 

Μέγαρα, καί έκειθεν εις τήν μονήν τοΰ αγίου Τεροθέου, ένθα σχετικώς ώμί¬ 

λησε προς τούς εκδρομείς ό καθηγητής κύριος Μελέτιος Βεναρδής. 

Τό Δ. Συμβούλιον έν τή μερίμνη αύτοΰ προς έξαοφάλισιν τών πόρων 

τής Εταιρείας κατώρθωσε, χάρις καί εις τήν καλήν -θέλησιν τοΰ κληρονόμου 

τοΰ αοιδίμου Γεωργίου Τιπάλδου, νά κανονίση τό προς αυτήν, ένεκα τής 

άσθενείας του μεΐναν μετέωρον ποσόν τών 62.688.90 δραχμών. Μάς κατε- 

βλήθησαν λοιπόν μέχρι σήμερον 45.000 δραχμών, εντός δ" ολίγου χρονικού 

διαστήματος πρόκειται νά έξοφληθή καί τό υπόλοιπον. 

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρείας μας έπλουτίσθη κατά τό 1932 δΓ αριθμού 

τίνος τόμων, τήν γενναιοτέραν προσφοράν, κυρίως έκ τευχών τής Κεντιό άεε 

Εΐιιάεε Οτεο^αεδ καί τοΰ Αηποίτε ροιιτ ΙΆδδοα&όοη.. παρασχόντος τοϋ 

επιτίμου ημών εταίρου και άρχοντος Διδασκάλου τής Μεγάλης τοΰ Χρίστου 

Εκκλησίας κυρίου ΒασΛείου Α. Μυστακίδου, δν διά τούτο καί ευχαριστοΰμεν. 

Κατά τό αυτό διάστημα τά μέν τακτικά μέλη ηύξήθησαν κατά τριάκοντα 

καί πέντε, κατά πέντε δέ τά άντεπιστέλλοντα. 

Τά οίκονομικά τής Εταιρείας, παρ" δλην τήν οικονομικήν κρίσιν, περί 

ής ανωτέρω ωμιλήσαμεν, έξειλίχθησαν ικανοποιητικώς, ώς έμφαίνεται έκ τοΰ 

ευθύς κατωτέρω δημοσιευόμενου πίνακος, τά ποσά τοΰ οποίου έξελέγξασα ή 

έκ τών ελεγκτών κυρίων Σπ. Βαρδάκι καί Γ. Στυλιανοπούλλου Επιτροπή, 

εύρεν έν τάξει καί ακρίβεια έκφράσασα τήν ευαρέσκειαν αυτής διά τήν προσ¬ 

οχήν καί έπιμέλειαν, μεθ’ ής έτηρήθησαν τά λογιστικά βιβλία. Κατά τον. 

πίνακα λοιπόν τούτον τά μέν έσοδα κατά τό 1932 άνήλθον εις δραχμάς 

126.028.50 τά δέ έξοδα εις δραχμάς 45 993.50. 

Κατά τήν λήξασαν χρήσιν ένηργήσαμεν μερικήν άπόσβεσιν επί τής 

αξίας τών διαφόρων υλικών τσιγκογραφημάτων κλπ. διά τό ποσόν Δραχμών 

4.083.50 καθώς καί διά μικρόν διαφοράν έκ Δρ. 525 προερχομένην έκ τής 

τρεχούσης τιμής τών χρεωγράφων τής Εταιρείας μας. 

Κατόπιν τών ανώτερα) έκ τοΰ καθαρού υπολοίπου τής μερίδος «Κέρδη 

καί Ζημίαι» έκ Δρ. 134.129.90 (συμπεριλαμβανομένου ποσού Δρ. 58.703.40 

έκ προηγούμενης χρήσεως 1931) μετεφέραμεν ποσόν Δρ. 50.000 εις έπαΰξη- 

σιν τοΰ Κεφαλαίου, τό δέ υπόλοιπον Δρ. 84.129.90 άφέθη εις Νέον. 

Ό Πρόεδρος Ό Γραμματεύς 

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 

17.688.90 

1.650— 

Ταμεΐον. 

Μετρητά.. 2] .224.— 

Έ&νική Τράπεζα τής Ελλάδος (Λ/σμός Καταθέσειον). 

“Υπόλοιπον κατά την 81/12/32 . 117.767.— 

Προσωρινοί Α/σμοί. 

Ύπό?ι.οιπογ εκκρεμούς ποσού Γεωργ. Ε. Τυπάλδου. 

Χρεώγραφα. 

15 Όμολογίαι Έθν. Δανείου 6 ι!20Ιύ 1922 .... Δρχ. 900.— 

1δ » » » 6 % 1926 . . . . » 750.— 

Επετηρίδες. 

Αξία διαθεσίμων] Σωμάτων Επετηρίδων Εταιρείας Βυζαν¬ 

τινών Σπουδών.Δρχ. 162.000.— 

Ποσόν προπληρωθέν έναντι έκτυπωτ. Θ' τόμου » 44.000.— 206.000— 

Σήματα Εταιρείας. 

Άξια διαθεσίμων Σημάτων (κονκάρδες) 115 προς 20. ° ΟΛη 

Βιβλιοθήκη. 

Αξία διαφόρων Συγγραμμάτων .. 

Υλικά Διάφορα. 

Τσιγκογραφήματα διάφορα, πλάκες κλπ. · · . Δρχ. 20.083.50 

ΜεΧον μερικής άποσβέσεώς.» 4.083.50 16.000.— 

384.129.90 

1.500— 

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ 
ΕΞΟΔΑ (Δούναι) 

Γενικά έξοδα Διαχειρίσεως. 

Μισθοί καί Άμοιβαί.Δρχ. 31.650.— 

"Εντυπα καί Γραφική ύλη.  » 4.869.50 

Δημοσιεύσεις εις εφημερίδας.» 325.— 

Διάφορα μικροέξοδα.» 1.162.— 

Προμήθειαν. Ποσά πληρωθέντα δι’ εϊσπρακτρα συνδρομών κλπ. . 

“Αποσβέσεις:διά διαφοράν αξίας χρεωγρ. επί τρεχούσης τιμής των. 

Μερική άπόσβεσις αξίας Τσιγκογραφημάτων κλπ. . . 

38.006.50 

7.987— 

525— 

4.083.50 

50.602— 

Ποσόν μεταφερόμενον εις Κεφάλαιον.. 50.000— 

Υπόλοιπόν Κερδών άφιέμενον εις Νέον.. 84.129.90 

184.731.90 

Σημ. Αί καθυστερούμεναι συνδρομαί προηγουμένων ετών 1931 

καί 1932 δέν συμπεριλαμβάνονται. 

ΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΡΙΟΥ 1932 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1932 

Π ΑΘΗΤΙΚΟΝ 

Κεφάλαιον. 

Τό μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου τού 1931 σχηματισθέν Κεφά- 

λαιον.Δρχ. 250.000— 

Ποσόν μεταφερόμενον έκ τής μερίδος «Κέρδη 

καί Ζημίαι» έκ τής χρήσεως έτους 1932 . . » 50.000— 

Κέρδη και Ζημίαι. 

“Υπόλοιπον άφιέμενον είς Νέον. 

300.000.- 

84.129.90 

Ό Ταμίας 

ΒΑΣ. Π. ΛΑΜΠΙΚΗΣ 

Έπί τού Λογιστικού 

Θ. Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΔΡΥΤΑΙ 

[ 

ψ 

Αμπογ Ε. Κουκουλε Αναστασία 
Βολιδης Θ. 

Δαμβεργης I. 

Δαραλεεης X. 

Δεληγιαννης Π. 
ΖΕΡΒΟΣ I. 

Ζωγραφου Ευγενία 
Ηλιαδου Ευφη ΐ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΛΟΣ Σπ. 

Ιωαννιδης. Ευαγ. 

Καλογεροπουλλος II. Δ. 1* 

Καλογερο.πουλλος Ν. 

Καλογεροιιουλλου Τουλα 

ΜΕΓΑΛΟΙ 

Γ Ο Αλεξάνδρειάς Μελέτιος 
Ο Δήμος Αθηναίων 
Υπουργείο ν Παιδείας 

και Θρησκευμάτων 
Λλμπικη Σόφια 
Λαμπικης Βασίλειος 

ΕΥ ΕΡ 

Το Αθηνηςι Πανεπιςτημιον 
ΑΚΙΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

. Αμποτ Ευγενία 
Βενιζελος Ελευθέριος 
Δέλτα Πηνελόπη 
Δέλτα Στέφανος 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 
Εμπειρικός Γεώργιος 
Ζαρίφης Γεώργιος 
Καμπανης Λεωνίδας 1~ 

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΣ ΔΚΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ. 

Λαμπικης Β. 

Λουκιδης Γ. 

Μαθιοπουααος Π. 

Ξενοπουααος Γρ. 

τ Ο Αθηνών Μελέτιος 
Παπαμιχαλοπουαλος Κ. Γ 
Σαρογαους Π. 1* 

Σιμωνίδης Β. 

Σκουταρη Νεαλη 
Τιπαλδος Γ. Ε. τ 
Τςοκοπουλαος Γ. Ί* 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

Μπενλκις Αντώνιος 
Μπενακις Εμμανουήλ ΐ 
Εθνική Τραπεζα της Ελλάδος ; 

Παγγειος Επιτροπή 
Το Πανεπιστήμιων Θεσσαλονίκης 
Τραπεζα της Ελλάδος 

ΐ 

ΓΕΤΑΙ | 

Κτένα Ολγα 
Λαϊκή Τραπεζα 
Αρχιμ. Λιανας Ζαχαρίας 
Λοβερδος Διονύσιος 

■ΜΐΙΛΕΚ λΥΐΓΜΑΜ 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΟίΚΙΑΔΗΣ ΜΐΧ. 

Ιϊουρης Μιλτιάδης 
Ρουςςος Νικήτας ΐ 
Σιδεριδης Ξενοφών Γ 
Τραπεζα Αθηνών . 

Χωρβμη Αλεξάνδρα 
ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 

ΔΩΡΗΤΑΙ 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Βελιςςαριου Ιωάννης Καμπερος Δημητριος 
Γενική Τραπεζα της Ελλάδος Καραμανος Δημητριος 
Εμπειρικός Σταματιος Γ Ο Κιτιου νικοδημος 
Ευγενιδης Στέφανος Κυτικας Διονύσιος 
Θεοδωρακακος Γεώργιος Νικολαϊδης Ιωάννης 

Παπαθεολογου Σέργιος 

Λ 

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος Γεν. Γραμματεύς 

Τ Ο Αθηνών Μελέτιος Φαίδων Κουκούλες 

Αντιπρόεδροι Ταμίας 

I. Μ. Δαμβεργης Γεώργιος Τιπλλδος τ 
Γεώργιος Τςοκοπουαλος + 

Σύμβουλοι 

Ιω. Ζερβός Αριςτ. Κουζης 
Σπ. Θεοδωροπουλος Τ Αρχιμ. Χρυςοςτ. ΓΙλπαδοπουλλος 
Αιμιλία Καλαιγα Τ Κ. Ν. Ραδος τ 
Νικ. Δ. Καλογεροπουαλος Γεώργιος Σωτήριου 
Παν. Δ. Καλογεροπουαλος Τ 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Πρεόδρος Γεν. Γραμματεύς 

Κ. Δυοβουνιωτης Φαίδων Κουκούλες 

Αντιπρόεδροι Ταμίας 

I. Μ. Δαμβεργης Βας. Λαμπικης 
Αριςτ. Κουζης 

"Εφορος τής Βιβλιοθήκης 

Γεώργιος Σωτήριου 

Σύ μβουλοι 

Οραανδος Αναςτ. 
Πεζοπουαος Εμμ. 

Πουλιτςας Παν. 

Χουδαβερδογλους - Θεοδοτος 
Σοφοκλής 

Αδαμάντιου Αδ. 

Αρβανιτακης Γ. 

Δραγουμης Φίλιππος 
Μπενακις Αντ. 

Ξυγγοπουαλος Ανδρ. 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΙΜΑ 

τ 

Αλεξάνδρειάς Μελέτιος ΗΕ33ΕΕΙΝΟ ϋ. 

Αεβεκτονι Αεγ»ο + ΙΟΚ.ΟΑ Ν. 

ΑΝΑ3ΤΑ33ΙΕΛ7ΙΟ ϋΧΑΟ. Κυκτζ Εϋ. -|- 
ΒΑΝΕΒΟυ Ν. ΜΑΚ.5ΗΑΙΧ ΗΕΝΕΥ ΡϋΕΒΕΚΙΟΚ 
Βεκεβευιο \ν. ΜεΚΟΑΤΙ δίτνίο Οΐυ3ΕΡΡΕ 

Βενιζελος Ελ. Μεετεν Εκιοη 
Βεεοοια Εν. ΜΐΕΕΕΚ. \νΙΕ1/ΙΑΜ . ν 
Βκ,εηιεκ Ε. Μιεεετ Ο. 

ΒϋΟυ^ΕΕ ΡΚΑΝΟ. ϋ. δΐΜΟΝΕ Μ ΟΚ_Ανθ5ΙΚ Ο. 
Βυκγ ^. Β. Ί¬ ΜυκΑτι Ρκ. 

βυκον Ε. Μυςτακιδης Β. Α. 
Οαβαεαβοη ]. Ρ. ΝΟΑΙΕΕΕ3 ΡΐΕΕΚΕ ϋΕ ' 

ΟΟΕΕΙΝΕΤ ΡΑυΕ ΡΑΕΜΙΕΚΙ ΑϋΕ. -}- 
ϋΑΕΚΟ Ε. ΡΑνΟΕΙΝΙ ΡΑΟΕΟ 
ϋΑ\νΚΙΝ5 Κ. Μ. Ρεκνότ Η. 

ϋΕΕΕΗΑΥΕ ΗίΡΡΟΕ. *!* 0 Προυςης Δωρόθεός τ 
ϋΐΕΗΕ ΟΗΑΚ.ΕΕ3 Κ.ΟϋΟ Κ.ΒΝΝΕΙΧ 
ΕΒΕΚ50ΕΤ ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜ. 
Εηεηαεβ Αεβεετ δΟΗΕυΜΒΕΕΟΕΕ Ο. Τ 
Ρεεεαει Οιαννινο Α. Μ. Χαϊλε Σελλαςιε 
ΟΕΕΕΑΝϋ Ε. δΟΚΟΕΟΕΕ Ιν. 

ΟΚΕΟΟΙΕΕ ΗεΝΚ.1 δΤΚΖΥΟΟ\ν5ΕΙ }θ3. 

^ΕΚ.ΡΗΑΝΊΟΝ ΟϋΙΕ. Οε Ταεκαει Οκ. 

ΗΕΙ3ΕΝΒΕΕΟ Α. Τ υ3ΡΕΝ3Ϊζ.ϊ] Ρ. -{·' 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

Άβραμίδης Ιωάννης " Αντωνιάδης Ενάγγ. 

’Αγαπητός Σπήλ. ’Αντωνιάδον Σοφ. . 
Άγγελετόπονλλος Π. ' Απαλοδήμος Γ. 

9Αγγελόπονλλος Αθάνατος 3Ά'ρισ. ’ϊ "Αποστολάκι Άν. 

'Αδαμάντιου Άδαμ. 3Αποστολάκις Κ. */' 
Άθανασιάδης Κ. :Αποατολίδης Γ. 

Αθανασίου Βασιλική "Αποστολίδον Ελλη 

Αθηνογένης I. Αρδανιτάκις Γ. 

Αθηνών Χρυσόστομος " Αρβιλιάς Κ. 

Άλεξανδρόπουλλος Άλέξ. 'Άργνρόπονλλος Περ. 

31Αμαντος Κ. 5Αριστόφρων Π. 

’Άμποτ Ευγενία. Ασκητόπονλλος Γ. 

' Αναγνωστόπονλλος Γ. Άσπρο γέρακας Ν. 

"Αναγνωστόπονλλος Δ. 

3Ανανιάδης Ενστ. Βαβανάτσος Ιάκωβος Άρχιμ. 

Άντωνάτος Χαρίλαος Βάρδα Κώνο τ. 

Τακτικά Μέλη. 

Βαρδάκις Σπ.' Γιαννόπονλλος Ν. 

Βαρονξάκι Αίκ. Γιαννονσόπουλλος Γ. 

Βασιλειάδης Β. Γιαννοντσος I. 

Βασιλείου Σπ. Γιατράκου Παϊσία 

Βασιλείου Φίλ. Γιοτσαλίτου Καλ. 

Βαφειάδης Δ. ·: Γκίνης Δ. 

Βαφειάδης Στέψ. Γκισερλης 1. 

Βέλλης I. Γκονόπανλλος Κωνστ. 

Βελλιανίτης Θωμ. Γονδας Μιχ. γ 

Βελισσαρίον I. Γουδής ’Άγγ. 

Βενιζέλος Ελευθ. Γονδης Ν. 

Βενιζέλος Κυρ. 

Βενιζέλον Μ. 

ΟηίΙΙαηά Κ. 

ΒετξβαηΕΙ. Δαβόπονλλος Γ. 

Βερναρδάκις Κ. Δαλαμάγκας Κ. 

Βίγκος Άντ. Δαμβέργης I. 

Βλάχος ’Ασημ. Δαμιανός Κ. 

Βλάχος Σπυρ. Δανδέλης Ε. . 
Βογιατζίδης I. Δέ Βιάζης Σπυρ. γ 

Βολίδης Θεμ. Δεληγιάννης Π. 

Βολονάκις Μιχ. Δέλτα Πην. 

Βόνδας Ζαχ. Δεν δίας Μ. 

Βονλόδημος Άναστ. Δεομίνης Δημοσθ. 

Βρυζάκις Άθ. γ' · Δεσποτόπουλλος Κ. 

Βνθούλκα Ενγεν. , Δημητρακοπονλλου-Λόντου Εύφρ. 

Δημητριάδης Σωτήρ. 
Γαβριηλίδης 3 Αναστ. Δημητρίον Δ. 

ΟατιΙί Αηηε Δήμησσα 5Αμαλ. 

Γέννημα τάς Θεό δ. Δήμον Κ. 

Γερανόπουλλος Δ. Διαμαντόπονλλος Άό. 

Γερογιάννης Κ. Διαμαντόπονλλος Διον. 

Γερωνυμάκι Μαρ. Διαμαντοπονλλον *Αγνή 

Γερωνυμάκις 3 Αντ. Δοανίδης I. . ■ 
Γεωργιάδης Άνδρ. Δοβλέτης Γ. 

Γεωργιάδης "Αριστείδ. Δονδολΐνος Γ. 

Γεωργιάδης Γ. Δονβλης Ευάγγελός 

Γιαλούρης "Αντ. Δούκα ’Αγγελ. 

Γιαννάκαρη Βασιλ. Δοννιας Θεόδ. 

Γιαννάκαρης Σωκρ. Δ ραγονμης Κ. 

Γιαννιώτης Α. Δραγονμης Φίλιππος 
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Αοακοπούλλ,ου Παν. 

Δρίτοας Παναγ. 

Αυοβοννιώτης Κ. 

’Ελεόπονλλος Νικηφόρος 

3 Ελεοπούλλου Καλλιρρόη 

Ηλενθεριάδης Αημόσθ. 

Ηλευθεριάδου ’Αριάδνη 

3 ΕλενθερουδάκιςΚ. 

’Εμπεδοκλής Γρηγ. 

Εμπειρικός Γ. 

Εμπειρικός Στα μ. 

’Εννάλη Μερόπη 

Εναγγελίδης Κ. 

9Εφραιμίδον Έλίζα 

Ζακνθηνδς Αιον. 

Ζαλοκώοτας Κ. 

Ζαλοκώστας Χρΐστ. 

Ζαρίφης Γ. 

Ζάχος Άριστ. 

Ζέγγελη Καίτη 

Ζέη Μαριέττα 

Ζέπος Δ.· 

' Ζερβονδάκι Χρνσ. 

Ζίφος Μιλτ. Λ 

Ζίφον Μελπομ.' 

Ζουμπονλίδης Ν. 

Ζουπάν Ραλλον 

Ζωγραφάκις Σταμ. 

Ζωγράφος II. 

Ζωγράφον Ευγενία 

Ζώης Λεωνίδας / ' 
Ζώρας Γ'. . · 

6 Ηλείας 3 Αντώνιος ■' 
Ήλιάδης I. 

Πλιάσκος I. 

Θάνος Δ. -.λ. " ' ··,. ; . 

Θεοδωρόπουλλος Σπ. 

Θεοφανίδης I. 

Θεοφανόπουλλ.ος Κλεάνθ. 

Θεοφίλης I. 

Θεοφιλοπούλλου Ενρ. 

I 6 Θεσσαλιώτιδος ’Ιεζεκιήλ 

Θρονβάλας ’Αντ. - 

Ίγγλέσης 

’ Ιγγλέσης Σωτ. 

Ίζαηλώφ Μίνα 

3Ιωαννίδης Ενάγγ. 

Ίωαννίδης 3Ιωάν. 

Ρωαννίδον Χρυσάνθη β 

Καξακόπουλλος Σωτ. 

Καζούλης Μικές 

Καθάρειος Άλέξ. 

Κακριδής I. 

Καλαποθάκις Δ. 

Καλβοκορέσης Α. 

Καλιτσοννάκις I. 

Καλλάρη Μ: 

Καλλιγά Αίμ. β 

Καλλιγάς Πανλ. 

Καλογερικού Μ. 

Καλογερόπουλλος Α/ 

Καλογερόπουλλος Αιον. ,.Λ\ 

Καλογερόπουλλος Ν. 

Καλογερόπουλλος Π> Α. β ■ 
Καλό μεν όπουλος Νικόοτρ. 

Καλού δη “Αννα 

Καλπονζος I. "■ ·.·..· 

Καλτσέτης 3 Αχιλ: 

Καλύβας Δη μ. 

Καλύβας Αιον- . V ; · 

Καλνβίτης Δ. " > 
Καλνβίτης Κοσμάς■ 
Καμπανάκις Πάτροκλος β 

Καμπάνης Λεωνίδας β 

Καμπάνης Πέτρ. 

Καμπάς Σίμ. 

Καμπίρης 5Ιωάν. 

Καναρέλη Νίτσα 

Κανδρής Ενθ. 

Καντζιλιέρης Στυλ. 

Καντώρου Μίγκα 

Καπερώνης Ν. 

Καπερώνης Σπ. 

Καπετανστρατάκις 3 Ιωάν. 

Καραβίας Ίωάν. 

Καραμαλίκης Ριχ. 

Καραμανος Α. 

Κορανικόλας Πόνος 

Καργιοηάκις Ν. 

Καρπάθιος Έμμ. 

Καρρας 3 Αδαμάντ. 

Καρτάλη 3 Ανδρομ. 

Καρώνης Δ. 

Κάσδαγλης 3 Αλέξ. 

Καστρινάκις I. 

Καταλάνος Ν. 

Κατράκις Χαρίλαος 

Κατσαντώνης Ηλ. 

Κεραμόπονλλος Άντ. 

Κιούσης Δ. 

β ό Κιτίον Νικόδημος 

Κάβας Είρήναρχος 

Κοϊμζόγλον - Παπά Ραλλοϋ 

Κοκίδης Ν. 

Κοκόλης Κ. 

Κοκόλης Σπυρ. 

Κολλινιάτης Ηλ. 

Κολλνβάς Ν. 

Κολοκοτρώνη Άδριανη 

Κολοκοτρώνης Β. β 

Κολνμδας I. 

Κονιδάρης Γεράσ. 

Κοντογιάννης Π. β 

Κοντογόνης Κ λ·. ■ 

Κορρές ΣτυλI. 

Κοσμετάτου 3Ιωάννα 

Κοτζιάς Ν', 

Κούζης Άριστ. 

Κουκουλέ 3Αναστ. 

Κουκούλες Φαίδων 

Κοννούπης Στανρ. 

Κουρτίδης Κ. 

Κουτσοκώστα Δάφνη 

Κουφός Δ. 

Κοφινάς Γ. 

Κριεζής 'Αλέξ. 

Κριεζής Άνδρ. 

Κρόκος Άγγελ. 

Κτένα 3Όλγα 

Κτένας Χριατοφόρος, Άρχιμ. 

Κυδωνιάτης Σόλ. 

Κνπαρίσση Κλεοπ. 

Κυπαρίσσης Ν. 

Κυριακίδης 3Αριστ. 

Κύρου Άλέξ. 

Κύτικας Αιον. 

Κωνσταντινέα Μ. 

Κωνσταντόπουλλος Ν. 

Κωτονλας Κωνστ. 

Λαδάς Χρ. 

Λαζαρής Θεόδ. 

Λαμπαδαρίδης Άθ. 

Λαμπίκη Σοφ. 

Λαμπίκης Β. 

Λάμπρον Άννα 

Λαναράς Θωμ. 

Λαπαθιώτης Λ. 

Λάσκαρις Μιχ. 

Λαχανάς Β. 

Λαχνιδάκις 3Ιοιάν. ' 

Λέγγερης Άλέξ. 

Λειβαθηνός Αθαν. 

Λεονάρδος Άθ. 
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Αεονταρίιης Γ. ' Μιστριώτον Αριάδνη ' . * Νικολαΐδης 3Ιωάν. Παπαγρηγοριάδης Σάββας 

Λιάμπη Χρηστ. Μιχαηλίδης Γ. Νικολαΐδον Είρ. Παπαδάκι Στέλλα 

Λιανάς Ζαχαρίας, Αρχιμ. Μιχαηλίδης Μιχ. \ Νικολάκι Είρ. Παπαδάκης Κ. 

Λιθοξόος Ν. . - Μιχαλόπονλλος Δ. Νομικός Γ. Παπαδάκις Νεοκλής 

Λοβέρδος Διον. Μιχαλόπονλλος Θεοφ. 
1 

Νομικός Χριστόφ. Παπαδημητριού Κ. 

Λοβέρδος Σπνρ. Μιχελονδάκη Αγρ. Ξανθάκη Μαργ. Παπαδόγιαννης Γ. 

Αονβαρις Ν. Μιχόπουλλος Εν στ. Ξανθουδίδης Στεφ. γ Παπαδόπουλλος Άνθ. 

Αν μπερόπονλλος Ν. /· ΜοηΙαριαε Χβαη Αταβάββ Ξενόπονλλος Γρ. Παπάζογλονς Αβραάμ 

Μοσχόπονλλος Νικηφ. Ξενόπουλλος Στεφ. Παπαθανασίου Κ. 

Μαζαράκις Αλέξ. Μότ της Στεφ. Ξνγγόπονλλος Ανδρ. Παπαθανασόπονλλος Αθαν. 

Μαζαράκις Κ. Μονργόπουλλος Δ. Παπαϊωάννον Καλλίν. 

Μαθιόπουλλος Π Μονσονρης Σπνρ. Οίκιάδης Μιχ. Παπακωνσταντίνου Νικήτ. ή· 

Μακαρόνας Γ. Μουστάκας Διον. Οίκονομίδον Ενγ. Παπανικολάου Αντ. 

Μακκά Ξανθ. Μοντσόπονλλος 'Αν. Οίκονομόπονλλος Κ. Παπανικολάου Σπνρ. 

Μακράκις 1. Μπάκος Ανάστ. Οίκονομόπονλλος Ξενοφ. Παπαντωνίον Σπνρ. 

Μαλλονχον Σοφία Μπάκου Σοφ. Οικονόμος Γ. Παπαπάνος Κ. 

Μαμοννά Είρ. Μπάλάνος Δ. Οίκονόμον Γ. Παπάς Ν. 

Μανονηλίδης Γ. Μπαλόγλους Σοφοκλ. Οικονόμου Δ. Παπασωτηρίον Σωτ. 

Μανονηλίδης ;Π. Μπελένης Παρίσης Οικονόμου Κ. Παπαχρνσάνθον Χρνσ. 

Μανονσάκις Μάν, Μπενάκι Μαρ. .Αλ. Οίκονόμον Ανσίμ. Παπονλιας Δ. /* 

Μανονσης Αντ. ,Γ Μπενάκις Αλ. * 
ζι Οικονόμου Μαρ. Παππίνης Κ. 

Δίαν σόλα Έλισ. γ’ Μπενάκις Αντ. Ε. Οικονόμου Παν. ή* ο πρ. Παραμυθίας Αθηναγόρας 

Δίαν σόλα Ευγενία Μπενάκις Έμμ. 'ή Όκταποδάς Κ. Παρασκευόπονλλος Γ. 

Μαν σόλας Γ, Μπίτζιος Κ. 3Ολυμπίου Μ. Πααχάλης Δη μ. 

Μανσόλας ,Κ. /· Μπίτσου Εϋτ. Όρλάνδος Αναστ. Παυλόπονλος Κανάρης 

Μαργαρίτης I. γ Μπόγδης Χρνσ. . Παχνός Αλέξ. 

Μαοκόπονλλος Αντί Μπότσαρης Δ. Τ. Νότη Πάγκαλος Γ. Πεζάς Σιάμ. ■/" 
Μανρομμάτης Χαρ. Μπονγκέας Σπνρ. Παλένθια Ζωή Πεζόπονλος Έμμ. 

Μεγαλίδης ' Παν. Μπονκλάκος Κυρ. Πάλλας Δ. Περάκις Δ. 

Μέκιος Κ. Μπούμπουλη Έλ. Πάλλης Αλέξ. Πέρδικα Νίκη 

Μελισσίδης Έμμ. Μπρατσιώτης Παναγ. Πάλλης 5Αριστείδης Περικλεούς I. 

Μελιτόπονλλος Παΰλ. Μπρονμης Ν. Πάλλης Κ. Πετάσης Ν. 

Μερκονρης Γ. Μνλωνακος \ Αντ. Παλλιεράκις I. Πετρίδης Παναγ. 

Μερκονρης Σπ. Μυταράκι Μπεμ. Παναγιωτίδης I. Πετροκόκκινος Δ. 

Μεταξάς Αγγ. (Γ Παναγιωτόπονλλος Κ. Πιερίδης Αονκής 

Μητάκις Δ. Νειάδας Βασ. 4 Πανοϋτσος Δήμος Πιπερίδης Στυλ. 

Μητρέλιας Χαρίλ. ΝβκβχΗαη X. , | Παντελίδης Χρίστος Πιτίδης Μιχ. 

Μητρόπονλλος ΐΐαντ. Νίδερ Κ. , 1 Παπά Αλεξ. Πλαγιάννης Δ, 

Μικρόνλάκις ■■ Η. . ν. <..·. ·*.. Νικήτας Αλέζ. ·.;! Παπά Καίτη Πλακίδης Στανρ. 

Μίνδλερ Μ. Νικολαΐδης Γ..,\ ·. \ '.·.·.·· '■ | Παπαγεωργιάδης Γρ Πολίτης Αίνος 
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Πολίτου 'Ελ. 

Πολυχρονιάδης Κ. 

Πονλίταας Παναγ. 

Πουρής Μιλτ. 

Πράσινος Ενστ. 

Πράτσικας Γ. 

Πράτσικας Ν. 

Πράτσικας Χρ. 

Πρίγκου Λένα 

Πύργος Ρένος 

Ρόδος Κ. 

Ράδον Ρόζα 

Ραζής Β. 

Ράϊχμαν Ματθ. 

Ράλλη Άντα 

Ράλλη Τζέννυ 

Ράλλης Κ. 

Ράλλης Μικές 

ΡαφτόπονλΞος Εν. 

ΚβάΙίεΗ ΌοηαΙά ΜατεεΙΙιις 

Ρέντης Κ. 

Ροϊλός Χαραλ. 

Ροσόλυμος Β. 

Ρονμπάνης Γερμανός Άρχιμ. 

Ρονσσος Νικήτας ή· 

Ρονφου Κανακάρη Σοφία 

Ρωμανός Κ. 

Σαβράμης Ενάγγ. 

Σάγκα 'Ελ. 

Σαδούκας Χρ. 

Σακελλαρίον Εϋφ. 

Σαλβάγος Μικές 

Σαοαντής Μιλτ. 

Σαράφης Άριστ. 

Σαράφης - Πιτζιπιός Κ. 

Σαρηγιάννη Πην. 

Σαρής Άλέξ. 

Σαρής I. 

Σαρικάκις Χρ. ή· 

Σάρον Αίμ. 

Σβώλος 'Αλ. 

Σγουρίτσα Έλ. 

Σγονρίταας ΛΑγηο. 

Σγονρίτσας Χρΐσζ. 

Σγοντας Κ. 

Σεγδίτσας Παναγ. 

Σεϊζάν Γ. 

Σεϊρλής Κ. 

Σεμελά Άργυρό) ή- 

Σερπιέρης Ηωάννης Βαπτιστ. Φ. 

Σερράος Πανλ. 

Σεφερλή 'Έλλη 

Σιγάλας Άντ. 

Σίδερης Γ. 

Σιδερίδης Ξενοφών /· 
Σιοιλιάνος Δ. 

Σιφναίου 'Ελ. 

Σκαμπαβίας Πολαιολόγος 

Σκαραμαγκας Ίβάν 

Σκόκος Φίλιππος 

Σκλαβοννος Γ. 

Σκοπελίτης ’Άγγ. 

Σκοπελίτης Στέφ. 

Σκονζές Γ. 

Σκούταρη Νέλλη 

Σμπαρούνης Άθαν. 

Σοκόλής Κ. /· 

Σολομοονίδης Σωκρ. γ 

Σούλης Χρ, 

Σούρλας Κίμων 

Σόφιανόπονλλος Λέων. 

Σόφιανόπονλλος Περικλ. 

Σοφιανός \Αριστόδ. γ 

Σοφούλης Θ. 

Σοφτάς Κύριλλος 

Σπνρόπονλλος Ν. 

Σταθόπονλλος I. 

Σταματελλάτον ’Άν. 
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Σταματιάδον Είρ. 

Σταμητόπονλλος Κ. 

Σταμονλη ΓΙ" Αναστάσιος 

Σταύρου Θα. 

Στελλάκις Έλενθ. 

Στελλάκις Ξενοφ. 

Στεφανίδης Β. 

Στεφάνιδης Μιχ. 

Στεφανόπουλλυς Δ. γ 

Στεφανοπονλλος I. 

Στεφάνου Ενγ. 

Στεφάνου Χαρίλ. 

Στήβενς Άλφρ. 

Στουδίτου Αγνή 

Στρατηγός Άναστ. 

Στράτης Ενάγγ. ψ 

Στρίγγος Γ. 

Στνλιανό πονλλος Γ. 

Σνκοντρής /. 

Σνρμόπονλλος Σόλ. 

Σφήνας Θεόκλ. 

Σχοινάς Γ. 

Σχορταανίτης Άριστ. 

Σωμερίτης Εύατρ. 

Σωτηρίου Γ. 

Σωφρονόπονλλος Γ. 

Ταρσονλη Άθηνά 

Τεγοπονλλον Άλεξ. 

Τζελέπης Παν. 

Τζωρτζάκη Φωτ. 

Τιπάλδος Γ. Ε. ή 
Τιπάλόος Μπασιάς Άθ. */- 
Τορναρίτης I. 

Τητ^τι Α Ιβχαηάετ 

Τράκας Παν. 

Τραυλός I. 

Τραχίλης Στέφ. 

Τρεμπέλας Παν. 

Τριαντάκις Σεραφ. 

Τρικόγλωυ I. 

Τρικονπης Σπ. 

Τοουλλινός 'Εμμ. 

Τρνπάνη Μ. 

Τρνπάνης Γ. 

Τσακμάκις Άλκ. τ 

Τσαμαδον Χρηστΐνα 

Τσαντίλης Περικλ. 

Τσάτσος Θεμ. 

Τσάτσος I. 

Τσεβά Αντιόπη 

Τοιγάντε Χρνσ. 

Τσοκόπονλλος Αίμίλ. 

Τσοκόπουλλος Β. 

ΤσοκόπονλΛος Γ. ή- 

Τσοκοπούλλον Φ. 

Τσοποτός Δ. 

Τσοποτός Κ. 

Ύπερίδης Γ. 

Φάβης Β. 

Φαρακλός Γερ. 

Φαρακούκης Ν. 

Φαρλέκας Έμμ. 

Φιλάν όρος Κ. 

Φιριππίδης Ν. 

Φλαμπονριάρη Μ. 

Φονρίκης Π. 

Φραγκίδης Άλέξ. 

Φωκάς Άλ. 

Φωκάς 30δνσ. 

Φωτιάδης Άλέξ. 

Φωτιάδης Ενάγγ. 

Φωτιάδης Κώστας 

Φωτιάδης Περ. 

Χαϊδόπουλλος Χριστόφ. 

Χαρδαβέλα Μίνα 

Χαριτάκις Γεώρ. 
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Χαριτωνίδης Χαρίτων 

Χαργαλάκις Μύρ. 

Χατζηδη μητριόν Πολνδ. 

Χατζή μιγάλη Άγγ. 

Χατζημιχάλης Γ. 

Χατζημιχάλης Πλάτ. 

Χατζημιχάλης Χρΐστ. 

Χατζηπάνος Πόνος 

Χατζής Άντ. 

Χατζόπονλλος Γ. 

Χιωτέλλης Π. 

Χονδαβερδόγλονς - Θεόδοτος Σοφ. 

Χρηοτάκις ’Λγαθ. 

Χωρέμη \4λεξ. 

Χωρέμης Κ. 

Ψαρόνδας Κ. 

γ 

| 

9 

κέδϋΜέ ϋυ νοι,ϋΜΕ 

ΡΗάάοπ Οουοοιιΐέε. ΟγηέχέΗςιιβ* άη ίβνιφε άεε Οοιηηβηβα εί άβ$ 

ΡαΙέοΙονιιεΒ ρρ. 3-33. 

Β^δέ 5πγ Ιεδ Γεηδεϊ§·ηεηιεηί;δ ίοαπιίδ ρδΓ Ιεδ εΙίΓοηί^αευΓδ άα 

ϋεηιρδ άεδ Οοιηηέπεδ, άεδ Απ§εδ εί; άεδ Ρδ]έο1ο§αεδ, δϊηδί <^αε, βπγ 

(3^5 ίηι&££5 ίΙΙαδίΓδίιίδ άεδ πίδΐιαδεπίδ, επίίη δΐΐΓ άεδ οεανΓεδ ά’δΓί;, 

1’α. ΙάιΙ ιιη εχροδέ (3ε ίου! εε ςαί εοηεεπιε 1δ εΐΐδδδε εη ραγδ βγζδη- 

ίΐηδ άεραΐδ 1ε ΧΙΙβ δ. II ρδΓΐε άε εεαχ ςαΐ ραΓίΐεΐραίεηί: δ αηε 

εΐΐδδδε, άε ΙεηΓ Ιΐδάΐΐίειηεηί;, δπηεδ (ο-ΐυαιιχ, ίίΐεΐδ, δΓΟδ,.^δνεΙϊηεδ) εί: 

δπίπίδαχ δαχάίδίΓεδ (εΐιίεπδ, έρεΓνΐεΓδ, ίδΐιοοιίδ, Ιέοραπίδ βίε.) ραίδ 

άεδ (ϋίίεΓβπϋδ £εηΓεδ <3ε εάδδδε (εΐιαδδε ααχ οΐδεδηχ εΗδηίεαΓδ, 

ζμχ §Γ0δ οΐδεδηχ, δηχ Ιδρΐηδ, ΓεηδΓάδ, εειάδ, δδπ§1ΐεΓδ, οιΐΓδ, Ιΐοπδ, εΐε.). 

Μειηε ατάΐετ. Καμαρώνω, ρρ. 239 - 240. 

ΙΡδτερΓεηά εΐ δοηίΐεηί: δοη δηοΐεηπε ορΐηΐοη ηηε 1ε νει-βε καμα¬ 

ρώνω ( = δε ρανδηεΓ) δε ΓδρροΠε & Ρδϋίε άε δοαηιΐδδϊοη δεεοηιρίΐ 
ρεηάδηί: 1δ εεΓεηιοπίε άα ηΐδπδ§;ε ρδΓ 1δ ηοανεΐΐε ηΐδπεε ρδΓεεςη’εΙΙε 
εοαΓάε 1ε οοΓρδ εη ίοΓΠΐε άε εαιηατα., νοηΐε; εε ηιοί ηε ρΓονίεηΙ; ρδδ άε 
}α εοιίϊΒαΓε άα εοα (ριε ίδΐί: εη ίίεΓ εϊιενδ] εοιηηιε ϋ δ εΐέ δοαίεηη 
ραΓ ά’ααίΓεδ δδνδπίδ εί ίου! Γεεεηιεηΐ; ρδΓ Μ. δίίΐροη Κγηαίπάέδ. 

8ργεο$ ΤΗέοτο1<Ϊ8. ΙΙηε α?ηδα$5αάε ατυιβηΐεηηβ αηρτεχ άιι ΣβηαΙ νβηίίίεη 
ρρ. 34-38. 

Τεχίε εί; ίχδάαοίΐοη εη §τεε ά’αηε άέΙίάεΓδίήοη άα δέηδί αρρΓοα- 

νδηί: εΐ ίΐχδηί; Ιεδ εοηάΐίάοηδ άε ΡέίδΟΙίδδεηιεηΙ: άε 2000 Απηέηιεπδ 
α Οαηάίε. Οη ΙεαΓ αεεοΓάε 1ε ίεπ-δίη ηεεεδδδΪΓε, αηε νΐεΐΐΐε έξΐίδε 
ηρρείέε «δπηέηίεηηε», αη εΐιαιηρ νοίδίη <^αί δναίϋ δρρδτίεηα ηαχ 
Ι11^8, αίηδί ηαε άεδ ρπνί1έ§εδ εοιηηιεΓείααχ. Β& ρέΗΗοη ίαί ρΓεδεη- 

ίέε ά Υεηίδε ρδΓ αη αΓεΙιενε^αε δπηέηίεη εί 1η άέΗΒεΓΕίίοη ροΓϋε \α 
άδίε άα 1 ^α^Πεί: 1363. ΙΡε. εχδηιίηαηί; 1ε Ιεχί;ε εοηεΐαί: ςαε εείΐε έηιί- 

ξΤδΐίοη η άα. είΓε ρΓεεέάεε ηηε δηίχε ροαΓ ς[α’αηε νίείΐΐε έοΐίδε 
5θίΐ; εηεοΓε αρρείέε «ΕΓηιεηίεηηε» ητδίδ ίΐ Ιιεδίΐε δ εΓοίΓε ςαε εεΙΙε 
ίοίδ εΐΐε δ εα Ιε ΐεηιρδ άε δε τέδΙίδεΓ, ραίδ^αε άεαχ ιχιοΐδ δρΓέδ έεΐδύδ 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδον, Ιτος Θ'. 34 
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13. £Γαηάε Γενοίηίΐοη Οείοίδε φΐί άηΐΆ ίπάδ 3ΐι$ εί οΒ%εα νεηίδε α 
εηιρΙογεΓ 365 ναίδδεαυχ αη ίΓαηδροΓί άε 565 ιηεΓοεπαίΓεδ, φΓβΠε αΐΐα 
εΒεΓοΒεΓ 3η$φΡεη Αη§;ίεί6ΓΓε. 

Μέιηε αηίεητ. ΖΙηε αιηίαεεαάε άη εονιίε ά’ΑΙείίο, άηε ίη ρατέίύιιε 
ά’ Αίΐιεηεε, ατιφτεε άη Αέηαί νεηϋίβη (ρ /εντ. 1370) ρρ. 39-46. 

ϋ-6 15 ηιαΓδ 1311 )65 Οαίαΐαηδ άενίπΓεηί ιπαίίΓεδ ά’ΑίΒεηεδ ραΓ 
ΙεηΓ νίείοίΓε (1ε Οερίιίδε, οΐι ίοιηΒα ΒαΙίΒεΓ Βπεηηε εοηιίε ά’ΑΙείίο εί 
ίϋδ ά(2 Ηη£Ό Βπεηηε ΒεπίίεΓ άη άυε ά’ΑίΗεηεδ Οηίάε II ΡεΙαΓοεΙιε, 

πίογΙ δαπδ άεδοεπάαηεε. δοη ίίΐδ ηοηιπιέ ε^αίειηεηί ΒαΙίΒεΓ Ιαίδδέ εη 
Βαδ ά§;ε δε Γέ£ϋ§-ία ανεο δα ιήογο εη Ιίαΐίε εί: ρηΐδ εη Ρι-αηεε. Εεδ 
Οαίαΐαηδ ροηΐ' δ’αδδηΓεΓ Ια ροδδεδδίοη άε ΙεηΓδ εοηςηέίεδ δί^ηεΓεηί (1ε$ 

ΐΓαίίεδ ανεο νεηίδε (1319) ηηί ίιίΓεηί ρΐηδίεηίεδ £οίδ Γβηοηνεΐέδ. Επ 
1331 ΒαΙίΒεΓ άενεηη ηια^ηΓ άεείάα άε ΓεεοηςηέπΓ δοη άυεαί; ίΐ 
Γεεπιία ηηε απηέε <3αηδ δεδ ροδδεδδίοπδ ά’ΑΙείίο εί δηίνί ά’ηπε ΒπΙ- 

Ιαηίε οοτηρα^ηΐε άε ΡΓαηρηίδ εί: άε ;Τοδεαηδ, άεΒαΓ^ηα εη Ερίι·ε 
ρηϊ$ εη ΜοΓεε. Μαϊδ Ιεδ Οαίαΐαηα ένίίαηί 1ε οοηιΒαί ΓοΒΗ^εΓεπί α έρηί- 
δει· δεδ Γεδδοατοεδ. II Γενιηί εη Ιϋαΐίε οη ίΐ άενίηί 1ε ίγΓαη άε Ρΐο- 

τεηεε εί εη ίηί εΐιαδδέ εη 1343. Εε 19 δερί. 1356 Π ίοηιΒα α ΡοίίίεΓδ 
Βΐ’ανειηεηί άαηδ Ιεδ Γαη§·5 Βαηραίδ εοηίΓε Ιεδ ΑηξΊαΐδ. ΡαΓ δοη ίεδία- 

ιηεηίδ ϋ άίδίπΒηαϊί 565 ροδδεδδίοιίδ ρΐυίόί ίηια§ΊηαίΓε5 α δεδ ραΓεηίδ. 

ϋη <5ε δεδ ίι·0Γ6δ εηνογα α νεηίδε αηε αηιΒηδδαάε ροηΓ οΒίεηΪΓ Γαίάε 
ηιίΙίϋαΪΓε άη δεηαί εοηίΓε Ιεδ Οαίαίαιΐδ. Οεΐηί-εί δε εοηίεηία άε εΙιαΓ- 

§6Γ 1ε Βαίΐε άε ΡΕηΒέε α ίηίεΓνεηΐΓ αχηίεαίεηιεηί ροιίΓ τεοΙεΓ 1ε άί££ε- 

τεηά. Ο’εδί 1ε ίεχίε^ άε Ια άεΙίΡθΓαίίοη άη δεηαί εμιε Ρα. ρηΒΙίε, εχίΓαίί 
(Ιεδ ι·έ§ίδίΓεδ άε ΡΕίαί. 

Ο. /. Ογονοαηίοί/3. Ε’ατεΗένερηε ά’ΑίΚεηεε ΑηίΗίηιοε, ρτοεάτε άε 
Οτείε εί ΗοηιοΙογβίε ρρ. 47 - 79. 

Οοηίίηηαηί δοη είηάε δΐΐΓ Αηίΐιίπιοδ Γα. άοηηε άαηδ εε νοίαιηε 
3ε ίεχίε (1ε άεηχ οΓαίδοηδ ροΓίαηί Ιεδ ίίίΓεδ: «ΑηίΓε άίδεοιίΓδ ΙοΓδ^πε 
1ε πιείΓοροΙΐίε Αηΐΐιίηιοδ δΟΓίίί 6η εαείιοί» εί «ΌίδεοηΓδ α ηοίΓε δαίηί 
ρθΓε ΑηίΤιπηοδ πιείΓοροΙίίε 6’ΑίΙιεπεδ εί Ιιοπιοΐοξ-είε». II Ιεδ ίαΐί ρίέ- 

εέάεΓ άε ηυείηηεδ Γεηδεί^ηειηεηϋδ δητ Ια νίε εί Ιεδ εεανΓεδ άε εε ρΓεΙαί. 

8ορίιεοηΐο$ Εαείναίΐ&ά&Β, ει-άεναηί ΐηβίτοροΐιίε άε ΕεοηίοροΙΐε. Α^Ιιϊο- 
ίυ£ΐοα ρρ. 80- 122. 

Ε’α. εχροδε Ιεδ εαιΐδεδ ηυί οηί αΒοαίΐ α ηηε εοηίυδίοη ίηεχίπ- 

εαΒΙε άαηδ Ια Ηδίε άεδ δαΐηίδ εί ηιαΓίγΓδ άεδ Ε^Ηδεδ οΓίΗοάοχεδ,, εί 

Κ-έδαιηέ άυ νοίηιηβ. 
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δεδ ΡΓΟΡΓ65 τεεΙιεΓεΙιεδ ροηΓ είαΒΙΐΓ Γίάεηίΐίέ εί Ι’αείινΐίό άε εΐια- 

εηη ά’εηχ. Ρεη Βοηϊδ Ρείΐί ένεηηε Ιαίίη ά’ΑίΙιεηεδ ρηΒΙία εη 1926^ 

ΒΓηχεΙΙεδ ηηε «ΒιΒΙίοοταρΙάε άεδ Αεοΐοαίΐιίεδ ΟΓεεςηεδ» ρι-οάπίί άε 
ίι-εηίε αηδ άε τεεΙιεΓεΙιεδ. Ε’α. ςηί εη εχαΐίε ΡίιηροΓίαπεε, άοηηε υπβ 
δέίίε άε δ.οηΓεεδ ςαί έεΒαρρεΓεηί α Μ^γ. Ρείίί, αίηδί ςηε ά’αηίιεδ, άεεοη- 
νει-ίεδ αρΓέδ δα ηιοΓί. 

Εοπεί. €οη3ίαηίορουΙθ8. Εε εεεαιι άιι ^έηέναΐ ΜαηϊπΗίε ρρ. 1 23-1 ^8 

δε1ι1ηηιΒ6Γ§:εΓ ρηΒΗα Ιεδ άεηχ ίαεεδ ά’απ 5εεαη (1ε ρίοιηά ςη’ίΐ 
αίίπΒηα αιι εεΙεΒίε §:έιιεΓα1 Οεοι^εδ ΜαηίαΒίδ. Β’α., εη ιεδ ΓερΓΟάηί- 
δαηί, εχροδε Ιεδ ταίδοηδ ροιίΓ Ιεδφίεΐΐεδ 06ίί6 αίίπΒηίΐοη άοίί 6[Γ6 
έεαΓίέε. 

Οέ/η. Μ. 8αεεο3. Οηίαίο»πβ άεε ηιαηηεεήίε άη Αράίο^ηε ΕΐΗεταϊτε Οτεε 
άε ΟοηείαηΗηορΙε. (Απίίε είβη) ρρ. 129- 1 72. 

ίβζ&ά/βΐ ιηέίτοροΙΗε άε ΤΙιεεεαΙίοΕε. Εείίτεε αηίορ'αρίιεε ίηέάϋετ ρρ 
1 73 - 1 77. 

Ε’3. άοηηε εη ίαε-δίηιίΐε ηη (ΙεοΓεί ερίδεοραί (πιττάκιον) άε ΟΙιτν- 

δαηίΒοδ ιηέίΓοροΙΐίε άε ΜοηεηιΒαδίε, ο[ηΐ ΐηίίίέ α Ια «δοείέίέ άεδ αηιίδ» 

(ΡίΗΒΐ), η’Ηεδίία ραδ α δε τεπάιε α Τπροϋίζα α Ραρρεί άη Ραείια ανεο 
δίχ απίΓΟδ ριείαίδ, ά Ια νείΐΐε άε Ια Ρένοίηίίοη άε 1821. Τοηδ ΡίΓεηί 

36ίέδ εη ρπδοη εί ςηαίΓε δηάίΓεηί 1ε ηιαΓίγΓε ραπηί Ιεδ^ηεΐδ 1ε 
ΒΓανε ΟΙίΓγδαηίΙιοδ. ΡαΓ εε άεοΓεί άαίέ άη 25 ηιαί 1819 εί εοΗί ά 
Οαΐαηιαία, ϋ άεοεπιε 1ε ίίίΓβ άε Βο^οίΒέίε α Ραηα§·οδ ΑΙεχίοδ, υη 
ηοίαΒΙε άε εείίε νίΐΐε. Ρηΐδ 1’α. άοηηε 1ε ίεχίε ά’ηηε Γεεοηηαίδδαηεε 
άε δοη ηενεη 0·εοΓ§εδ Ρο§;οηοροη1οδ ομιί αναίί εηιρΓηηίε α εε Ρ. 

ΑΙεχίοδ 1000 ρίαδίΓεδ α 6 % εη 1820 εί α Ια ίίη άοηηε ςηείςηεδ τεηδεί- 

§;ηειηεηίδ δηΓ Ιεδ ίαηιίΐΐεδ εί 1’ίπιροΓίαηεε εΐε εεδ ρεΓδοηηα^εδ. 

/. 8γοουίΗ&. Τοηιε εγηοάαΐ άε Ι’έΙεεΗοη άη ραίτΐατεΐιε Οεηηαηοε III 

(1263-1266). ρρ. 178-212. 

ΑρΓέδ 1ε δεεοηά άείΓοηειηεηί άη ραίι-ϊαΓοΒε ΑΓδεπίοδ, ΡεηιρεΓεηΓ 
ΜίεΒεΙ Ραΐέοΐο^ηε £ίί έΙίΓε δοη νίείΐ αηιί ΟεΓηιαηοδ ηιείΓοροΙϊίε 
ά Αηάπηορίε. Ε’α. νΐεηί άε άεεοηνΓίι· α Οχ£οΐ'ά 1ε ρτοεέδ - νείΒαΙ ο££ΐ- 

είεΐ άε εείίε εΐεείίοη (^η’ίΐ ρηΒΙΐε ίη εχίεηδο, ρηΐδ ίΐ Ρεχαηιίηε αη 
ροίηί άε νηε ΙίίίεΓαίΓε εί ΒΐδίοΗ^ηε. δηΓ εείίε έΐεείίοη εί δηΓ Ιεδ ενε- 

ηειηεπίδ ςηί οηί πιαΓ^ηε Ραείΐνίίε άε ΡΒεΓέδίαΐ'ςηε ΑΓδεπίοδ 1’α. α 
άέ)α έεπί 1οη§;ηεηΐ6ηί άαηδ Ια τενηε «ΗεΙΙέηίεα» (1929, 1930). ΡαΓ ηη 
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εχαηιεη 6εδ δοηΓεεδ ίΓέδ δΟΓΓε Ρα. ίίχε Ρέΐεείίοη 6ε Οεπηαηοδ ηα 25 

πιαί 1265 εί Ια £ίη 6ε δοη ραίπαΓεαί αη 14 δερί, 1266. 

Μξε. ΟΐΓγ8θ8ίοιηο8 ατείιένέηιιε ά’ Αΐίιεηεε. Ρε ραίνίατεϊιε ά’ ΑηίϊοεΗε 
ϊοαΜνι V ά Κηεείε ρρ. 213-218. 

ΙΡεΙεείίοη 6ε ]οηε1ιίηι V £αί Εαηιαίίπεηδε; ίΐ £αί ίίπαίειηεηί 
Γεεοηηη επ 1584 ηιαίδ ίΐ εαί α ηίίΓοηίεΓ 6’έηοπηεδ 6ί££ίεη1ίεδ έεοηο- 

ηιίηαεδ. II δ’α6Γεδδα αιι ρπηοε 6ε Μοδεοα Ιναη 1ε ΤεπήΡΙε, ςηί Ιαί 
εηνογα 200 Γοηβίεδ εί 6ε πείιεδ οα6εααχ. ϋαιΐδ δα τέροπδε 6ε γοιώογ- 

είεηιεηίδ 3ε ραίπαΓεΙιε Ιηΐ εχρπηιη 1ε 6όδίΓ 6ε δε Γ0π6γ0 εη Καδδίε ροηΓ 
ίαίΓε ρεΓδοηηεΙΙεπιεηί δα εοηηαίδδαηεε. II δ’γ Γεη6ίί, επ ε££εί, εη 1585, 

εί γ ίοη6α Ια ΟοηίΓεπε Γείίοίεηδε 6ε Ενοίί ςηί ίηί 6πΓαηί 6εδ δίέεΐεδ 
1ε ρΐυδ δέπεαχ δοηίίεη 6ε ΡθΓί1ιο6οχίε. II γ ίΓοανα 1ε ο1εΓ§ε 6αηδ 
ππε 6εδθΓ§;αηΐδαίίοη εοηιρίέίε εί πηε δίίηαίίοη ιποΓαΙε 6έρΙθΓαϊ>1ε, 

οε ςμιί Ρο1;ι1ΐο;εα α δενίΓ νεΓβαΙεηιεηί εί: ραΓ έεπί. II αηίνα α Μοδοοπ 
1ε 17 ]αίη 1586 οα ϋ ίαί τεςα ίΓέδ ΙιοηοΓαΒΙειηεηί ραΓ 1ε Οζαη ΙΡα. 

6έεπί δοπ νογα§-ε; Ιεδ Ιιοηηεπί'δ 6οηί ίΐ ίαί Ροΐ^εί, εί δα Γεεερίίοη αη 
ραΐαίδ. Οε £αί Ια ρΓειηίέΓε ίοΐδ ηα’αη ραίπαΓοίιε νίδΐίαΐί Ια Καδδίε. 

Αυ$δί οη ρΓοίίία 6ε δα ρΓέδεπεε ροηΓ Ιιιΐ 6εηιαη6εΓ 6’έΙενεΓ 1Έ§Ίίδε 
ηΐδδε αη ταη§· ραίπαΓεαί. ]οαε1ιίηι δε εοηίεηία 6ε ρΓΟίηείίΓε ςη’α δοπ 
ΓεΙοιίΓ ί) α^ίΓαίί ααρΓέδ 6εδ αηίΓεδ ραίπαΓεαίδ αίίη 6,οΒίεηίΓ ΙεηΓ εοη- 

δεηίειηεηί. II ίίηί ρατοίε εί: οε ίαί ^Γέηιίε II ραίπαΓοίιε 6ε Οοηδίαη- 

ίίπορίε ςηί τέαΐίδα 1ε νοειι 6εδ Καδδεδ (1588). ^αείιίηι νέεαί εηεοΓε 
ροιίΓ δΐ§·ηεΓ Ραείε 6ε οείίε έΓεείίοπ. 10ε 7 οοί. 1592 II ίηί αδδαδδίηέ 
α ΗαιίΓαη. 

Εναη&ε1θ8 8ανεα/ηΐ8. Οοηίτϊΐηιίίοη α ΙΊιίείοίτε άε Όίιηϋεαηα ρρ. 2(9-238. 

ΙΡα. εχροδε 6’α5οΓ6 ΡΙιίδίοίΓε 6ε Ρίη6έρεη6αηεο . ΙιίέΓηΓείιίφίε 6ε 
οεί ένέεΐιέ, ρηίδ ϋ 6οηπε 1ε ίοχίε 6ε 3α ΙείίΓε 6α ΡαίπαΓοίιε (ΙΕοηηιε- 

ηίεμιε ΟαΙΗηίοοδ V α ΡαΓοΙιενέςηε 6εϋίπιίίδαηα Ρίιίΐοΐΐιεοδ ραΓ ΙαςριεΙΙε 
Π Ιηί οοιηηιαηίφίε Ιεδ θΓ6ι·εδ 6α Οίναη Γείαίΐνειπεηί α Ραίίΐία6ε <ριε 
6εναίεηΙ οΟδεΓνει· Ιεδ ααίοπίέδ οΙΐΓβΙϊεηηεδ, Ιαηί: εεείέδίαδίί^αεδ (^αε 
Ιαϊ^αεδ α 1’ε§;αΓ6 6εδ Οίερίιίεδ εί 6εδ αηπαίοίεδ. Ε11ε εδί 6αίέε 6α 25 

οεί. 1805. 

ΑίΗέηΆ£θΓ£ΐ8 πιέίτοροΐίίβ άε ΡατατηγίΜε. Σ,’ΐηεΗΙηΗοη άε$ Α'^ηεεΙΙεε 
άαηχ Ιβ ραίτΐατεαί οεετεηιέητςηε. ρρ. 241 - 288. 

V6 εί 6ει·ηίει·ε ραΓίΐε 6ε δοπ έία6ε. ϋαηδ οείίε ραΓίίε Ι’α. ιηεη- 

ίΐοηηε ίοαδ Ιεδ δγπεείΐεδ οοηηαδ αρΓέδ Ια ρπδε 6ε Βγζαπεε εί 6οηηε 
6εδ ιεηδεΐ^ηειηεηίδ Βϊο^ταρΗίςαεδ ίΓεδ ΒΓείδ 5ΠΓ εΐιαεαη 6’εαχ. 

? 
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Ν. Β. ΤοιηΆά&1<ΐ8. Ρε εοηνεηέ άε Ια 3^ Ττίηϋε α ΓΑετοΗΗοη ΜείεΙια 

άε Οτείε ρρ. 289-350. 

Ι2α. 6έοπί 1ε εοανεπί, 6οπί ίΐ 6οηηε αηε Οείίε ναε εη ρ6οίο§τα- 

ρΐιΐε, ρηίδ ϋ ίαίί Ι’Κίδίοπςαε 6ε δα ίοη6αίίοη (XVII6 δ.), ίΐ 6οππε Ιεδ 
Γεπδεί^ηεπιεηίδ ^α’ίΐ α ρα τεαπίΓ δαΓ Ια ίοη6αίίοπ εί Ραοίίνΐίε 6α 
εοανεπί εη ίανεαΓ 6ε Ι’ίπδίΓαοίΐοη 6α ρεαρίε. Τοαίεδ Ιεδ ίηδοπρίίοηδ 
εί Ιεδ 6οεαιπεηίδ ^α’ίΐ ραί ΓεεαείΙΙίΓ δοηί 6οηηεεδ α Ια ίίη 6ε 1’έία6ε. 

Αηάτέ ΧγηζορουΙοε. Κεργέεεηίαϋοη άε Ια άοηηίΗοη άε /εαη Οιτ^- 

εοείοιηε εί άε$ βνεηεηιεηίε ςηί Ια εν,ίνίγεηί ρρ. 351 - 360· 

ΟΙίΓγδοδίοπιε η5α ραδ οεεαρέ Ιεδ ρείηίΓεδ εί πιίπϊαίαπδίεδ ααίαηί 
ςριε 0-Γε§ΌΐΓε εί Βαδίΐε. Οείίε ρόηηπε τεπ6 ρΐαδ ϊηίεΓεδδαηίε Ια τερΓο- 

6αείΐοη 6ε 6εαχ χπια§;εδ εχέεαίέεδ εη 1637 6αηδ Ια εΐααρείΐε άεδ ΤγοΪ5 
Ηίεταπ^αεδ 6α Οοανεπί 6ε 3* ΒαΓίααηι ααχ ΜέίέοΓεδ. Εη ρΓεηιίέΓε 
ΓερΓεδεπίε 1α· ιηοΓί 6α §ταπ6 ρΓε6ΐεαίεαΓ εί Ια δεεοη6ε Ια νίδίοπ 
65Α6ε3ρ1ιίοδ ένεςαε 6,ΑΓα6ίδδθδ. Ε’α. οπ 6οηηε 6ε Βοπηεδ τερΓθ6α- 
είΐοπδ εί εη εχαηιίηε Ιεδ 6είαί1δ αα ροΐηί 6ε ναε 6ε οοιηροδίίίοη 
εί 6’αΓί. 

ΜβΓεαίί 8Πνΐο Οίυεβρρβ. Αηηοίαζίοηί αΙΙε κριτικά! παρατηρήσεις ρρ. 

361-365. 

3ρ. ΕαιηΒΓοδ αναίί ραΒΗε ααιΐδ 1ε νοί. XVI 6ε δοη «Νεοδ Ηεΐ- 

Ιεηοηιηέηιοη» ^αείςαεδ ροέηιεδ 6α ηιογεη α§·ε εη νεΓδ ίαηιΒί^αεδ ^ά’ίΐ 
αναίί εχίΓαιίδ 6α Οο6. ναίίο. Ραΐαί. ΟΓαεε. 367. Ε’α. εοηιραΓα 1ε ίεχίε 
ραΐ»3ίε ανεε Ροπ^ίηαΐ 6α Οο6ε εί ίίί ςαείςπεδ οΒδεΓναίίοηδ 6αηδ 1ε 
Ιϊβ νοί. 6εδ 3ία6ϋ Βγζαηίίπί (ρ. 275-296). Μγ. Αηίοίηε Ηα6^^δ 6ϊδεαία; 

6απδ 1ε νοί. VIII 6ε Ρ«Ερέίίπδ» Ιεδ ρΓοροδίίίοπδ 6ε Ρα. ςαί α δοη ίοαΓ, 

εχαηιίηαηί Ια επίί^αε 6ε Μ. Ηα6^^δ; 6οηηε 6εδ εχρΙίεαίίοηδ εί δοαίίεηί 
δεδ ρΓοροδίίίοπδ. II Ιίηίί ραΓ ρΓοροδεΓ Ια ΙεείαΓε ραδίε 65αη νεΓδ 6’αη 
έρί§ταηιηιε 6ε ^εαπ 1ε ΟεοηιέίΓε, αα^αεί αρραΓίίεηπεηί εεΓίαίηδ ροέ¬ 

ηιεδ ραπηί εεαχ ρα61ίέδ ραΓ Εαπι^ΓΟδ. 

Μαηοίϊ8 0/3/**$. ΟοττεεΗοηε α Ια εοηίέάίε «Αίαί/πε» άτι « ΤΙιέάίτε Οτέ- 

ίοίε» άε 3αίΗαε ρρ. 366-376. 

Οεδ εοΓΓεείίοηδ δε ταρροΓίεηί α Ρε6ίίίοη ίαίίε εη 1879 α νεηίδε 
ραΓ 3αί1ιαδ 6ε ηααίΓεδ ίΓα§·έ6ίεδ εΓείοίδεδ 65αρΓέδ 1ε 0ο6ε Ναηίαηαδ 
6ε νεηίδε. 
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Ωίοηγειοδ Ζα&γέΗέηοΒ, ΝοΙβ$ ά’Ιζίείοίτβ ρρ. 377 -381. 

ΙΛι. αρροΠε ςαεί^αεδ εοΙαίΓοίδδεηιεηΙδ εϊ ρχ-έοίδΐοηδ α Ια ηοίΐοε 
ηαε 5ρ. Τΐιεοΐοΐαδ ρα6Ηα (3αηδ 1ε ί. VIII άε Ρ.Ερβίίπβ* δηχ- ηη άοοα- 

ηΐΘΠί: νεηΐίΐεπ Γείαίΐί αυχ 0Γοΐί:5 άε άοπαπεεί: ΐηιρόίδ ίχηροδόδ εη θείε 
ςιπ αηΓαϊεηΐ: ρΓονοςαε !α Γενοΐυΐίοη άε 1303. 

Ο. 8οϋΗου. Σβζ εοιινβηίζ άβ$ ΜέΙέοτβε. ρρ. 382-415. 

ΑρΓ05 Χ1Π Γ081ΐηχέ (1ε Ρ1ΐίδίθΪΓ€ (30 065 οοχίνοηίδ, ά’αρΓΟδ 1β5 ρίχΐδ 
ΓΟΟΟΠίΟδ Γ6θ3ΐ6ΓθΗ0δ, Ρα. 6ΧΗΠΠΠ6 0Π άθίΗΐΙ εΐ ρΟΙΙΓ Ια ρΓβΧπίβΓΟ £θίδ 3θί 
1 3.Γθ1ΐίΐ;0θ|;ΐ1Γ6 άε 101ΧΓ8 0^1Ϊ56δ 61 δΟΠΙΠΊΠΙΓΟΓηοΠί: ΙοχίΓδ ροΐπίΠΓΟδ, α ρΓΟ- 

ροδ άεδςιιείΐεδ οη α ρ&Γΐε ά’ίηίΐαεηοεδ δίανεδ, ε!:ο. ΡοηΓίαηΙ: Ια οοιηρα- 

Γ&ΐδοη (365 £γρεδ ά’αΓοΙιίίοοίιιΐΓβ οι (3ε ρεΐηΙτηΓε άεδ Μεΐεοιεδ ανεο άε5 

ιιιοηαηιεηΐδ άε ιηεηιε ερο^αε ηχεί οη ένίάεηοε ίβ Ηεη έίΓοίΐ φΐϊ 16$ 

ιιηίΐ ααχ ααΐτεδ τηοηαχηεηϋδ 6γζαη1:ίη8 (305 ραγδ £τεοδ εϊ: δαηοαΐ: α 
Ο011Χ (3ο ΡΕρίΓΟ, 

Ε’β. αοίιεναηΐ: 3011 όΐηάε δΐΐΓ Ιεδ ηιοηαιηεηίδ Ιΐιεδδαΐϊοίεδ (3χι ΧΙΙΡ 
βί XIV- 5. οοποίηϋ ςρι’ϋδ η’αοοαδεηί; ραδ ηηε αηίίε άε ίοπηε αΓΗδΙ^αε 

χυαίδ φΐ’ΐΐβ ΓερΓΟδεηΙεηΙ: Ιεδ ρπηοίραηχ ίγρεδ ά’ατοΐιίϋεοΐαχ-ε, Ιεΐδ <ρι’ί1δ 
56 δοηΙ: άενείορρέδ άαηδ Ιεδ οοηίΓΟδ αηίδΐίςηεδ Ιεδ ρΐαδ ΐηιροΓίαηΙδ 
(Μαοέάοίηε, ΕρΪΓο, Αίΐιοδ) άαΓαηί: Ια άεπιίέΓε ρέποάε άε ΡαΠ: Βγζαηίίη! 

Εο δ£γΐ6 άιί ριύΙοΓοδ^υο, Γεραηάπ δΐΐΓϋοιιί: ρεηάαηί: 1ε Χΐν^’δ. ίαηϋ 
άΒΠδ ΡβγοΙιιΓοοΤατε ςαε άαηδ Ια ρεΐηίηίΓε ρΓονίεηΙ: άε Οοη/ρίε, ςαΐ 
ίηίΐηεηςα ηοη δεαίεηιεηί: Ιοδ §ταπάδ οεηΐΓβδ ηιαίδ εηοοΓε Ο0ΐχχ άεδ 
ρΐΌνΐηεεδ 61; άεδ ραγδ βαίοαηίςυεδ, οίι 56 άενείορρα ιχη άτϊ ίηΙεΓεδδαηΙ; 

οιχ ο1ΐ3(^ιΐ6 ραγδ χτιεία α άεδ πουνεαπχ εΐεηιεηΐδ οεαχ ουί Ιιιί 
οίαίοπΐ; |3ΓορΓ6δ. 

Τ/,έοαοΓβ Μαάη'ά/ε. Κεϋφ 1>νζαηΗ,π ϊηέάΧχ άυ, Μηχεε άβ Οο,ηΙαηϋ- 
ηορίε ρρ. 416-429. 

Οοηχ (3β1365 δαΓ Ιοδ^ιχοΐΐοδ δοηΐ: §τ&ν6δ (3θ5 ρΒοιίδ. ΙΛχ. ροηβο 
ί^υοίΐοδ ΓοηιοηίιοηΙ; αη IX οη αη X 5. ροδίοποηΓΟδ ηηχ ΐοοηοοίΒδίοδ. 

Εοδ ΤηΓΟδ Ιοδ οηΐ ηίϊϋδόοδ ροαΓ οπιογ (Ιοδ ίοπίαΐποδ. Εοδ ρηοηδ ηβ 
ραχ-Βΐδδοηί: ηνοΐΓ αηοηπο δΐοτηίίΐοαίίοη δνιηβοϋηηο. υπό βπΙγθ άβΐΐο 
ΓορΓέδοηίο Ιο δΒοπίιοο ά’Α^ΓΒΐιαηι, ηη χηοΓηοηί; οά Οίοη ζπείε Ια ηιαίη 
απηοο άιί ραϋπαΓοΙιο οι £αϊϋ αρραΓαιΙχο Ιο ΙιοΗογ ^αί να τοπιρΙαοοΓ Ι53αο. 

ΕηιτηαηυοΙ ναιηνουάΜε. Σε 6αρέι$Γβτβ άβ Κβάτοε ά Χαιηοζ ρρ. 430-439. 

Όοδοπ'ρίϊοη άοδ τοδίοδ ά’ιιη οτοηρο άο οοηδΙηιοίίοηδ ρΓοίοοΙιιό- 

ϋβηηοδ δαΓ Ια οόϋο δορίοπΕποπαΙο άο Ρϋο άε 8αχιΐ05. 

Κ-βδίιηιβ 3α νοίαπιβ, ^5 

Λη. ΟΗαηάοε. Νοίβ οοιηρίέηε,ιίαήε ίητ Ια ΙαήΚςκβ άε Καίννια άε 
Κοιινατα ρρ. 440-445. 

ϋαηδ ηηβ έίυάο ίηδΟΓοο αχι ίοηιο 35 άο ΡΆθΐ]να, Μ. ΟΓίαηάοδ α 
δοαίοπη ΡΗγροϋιΟδο ο^ο ]68 οοΐοηηοδ άο Ραηοίοηηο ΙιαδίΚαυο άε 
Χαίγνια 56 ίΓοηναΐεηί; εηοαδίΓεοδ άαηδ Ιοδ ηιπΓδ άε Ρε^Ηδε ροδΙεπειίΓε 
Μ. δοίιποη αγαηΐ πάδ εη άοαίε οε^ε ίχγροΛέδε (Άθτ,νά ί 39) Μ 
ΟΓίαηάοδ α ρ.Γοοέάέ αα άέηχοϋδδεηιεηί: ά’ηηε ραΠίε άη ηιχίΓ 5ηά άε 
Ρε^ΐίδε αοίαείΐε. υηε εΐε^αηϋε οοΐοηηε εη χηαΓ^Γε ανεο οΙιαρΕεαα 
ιοηκρε οοχίίε ά’αχχε ίηχροδίε πιίδε αη ^οντ α οοπίίπηέ ΙιπΠαηιηιεηΙ; 

I Ιχγροίΐχεδε άε Μ. Οΐαηάοδ, Εα ίοπχχε άη ρΐαη εΐ αηίΓεδ ραΠίοαΙαπΙέδ 
άε Ια Ιιαδίΐιςηε άε Καίγνια Ια ΓαρρπχάιεηΙ άε οεΐΐο άε Οίγρίιαάα 
(Ι'τακΐικα άε ΡΑοαάεπιίε ά’ΑΛέηεδ άε 1930). 

Οααηΐ: α Ια ίοΓηιε άεδ εΐιαρΐϋεαηχ οοπηϋΐπδαπϋδ, Μ. ΟΗαχιάοδ 
ιηδίδϋο ςΐπ’χΐ £βπ4 Ιεδ ^ααΙίίίεΓ ά’αηίίφχε εί: ίεηΓ α^π^ηοΓ 1ε ίε^ιε ?έηε- 

ΓΒίειηεηί; αάορίέ άε χαλαθοειδη, ύαπάίδ ^πε 168 οΐιαρίίτεααχ έ οοΠιείΠε 

,6 Κ*ίαι««βΰΙ «»εαχ ραΓ λεβηΓοεώή (ΚμμΙ^ρχΜΙ) οη χαν,οτοοεΛή 

ΟοιπρίεδΓεπάυ. 

0 ο πι ιιι α π ί ο α I ί ο π δ δ ο ΐε η Η ί ί ς η ε 5 

Β ι Ε Π ο ^Γπρίιϊε. 

Κεηδείο-ηεηιεηϋδ. 
Α ο ί ε δ. 

Τ α 1) 1 ε 5. 
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I *Εέβ(5ό9ιι επιμελείς: Φ. Κβυκβυλέ καί 
ί 

5 Κ. Δυβρουνιώτου. * 
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